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Förord&
 

Vi vill rikta ett stort tack till GANT Sweden och framförallt till de butiksmedarbetare som tog 

sig tid att medverka i vår studie. Ett stort tack till vår alltid lika inspirerande handledare, 

Emma Svensson, som funnits tillgänglig och tagit sig tid för diskussioner kring våra 

funderingar, gett oss goda råd och varit genuint intresserad av vår studie. Tack för att du såväl 

uppmuntrat som utmanat oss, din handledning har varit ovärderlig. 

  

Studien har i sin helhet genomförts av oss båda och uppsatsen är ett resultat av våra 

gemensamma diskussioner. Vi delar således ansvaret för uppsatsens innehåll. 

  

Uppsala i januari 2016 

Sofia Beijer och Alice Stål Josefsson 
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Abstract 
 

Research in the field of organizational identification with the members of an organization is 

insufficient when it comes to the reasons for the lack of organizational identification. It is 

unclear whether it is a communicative problem or if the problem has other grounds. The 

purpose of this thesis was therefore to examine whether it’s possible for an organization to 

anchor their core values onto their employees, through internal communication, so that these 

possibly lead to organizational identification among the employees. Based on this purpose 

following research questions were designed: Do the sales representatives at GANT Sweden 

AB identify with the organization's core values? and What is / are the reasons that sales 

representatives have, or have not identified with the organization? To answer these two 

questions we chose to conduct qualitative interviews with sales representatives working for 

GANT Sweden AB, where there is an on going process of change that is aiming to 

incorporate revised corporate values onto the employees. The analytical framework has been 

gathered through a largely field research and through looking at the social identity theory and 

“the meaning perspective” of communication. Our main results with this study showed that a 

more equal and meaningful communication where the sales representatives feel included in 

the organization could possibly contribute to greater organizational identification among the 

sales representatives. 

 

 

 

  

  

  

  

  

Keywords: Organizational identification, corporate values, internal communication, 

meaning, sales representatives, social identity, GANT 
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Sammanfattning 

 

Forskning inom området för organisationsidentifikation hos organisationsmedlemmar är 

otillräcklig när det gäller orsakerna till bristen på organisationsidentifikation och det är oklart 

om det är ett kommunikationsproblem eller om problemet har andra skäl. Syftet med denna 

uppsats var därför att studera organisationsidentifikation och huruvida det är möjligt för en 

organisation att förankra värdeord och en värdegrund hos sina medarbetare på ett sådant sätt 

att detta arbete leder till att medarbetarna identifierar sig med organisationen. Utifrån detta 

syfte utformades följande frågeställningar: Identifierar sig butiksmedarbetarna på GANT 

Sweden AB sig med organisationens värdeord och värdegrund? och Vilken/vilka är 

orsakerna till att butiksmedarbetarna har, eller inte har, identifierat sig med organisationen? 

För att försöka besvara dessa frågeställningar genomförde vi kvalitativa intervjuer med 

butiksmedarbetare på GANT Sweden AB, där det pågår en förändringsprocess som syftar till 

att införliva en omarbetad värdegrund och värdeord hos sina medarbetare. Det analytiska 

ramverket har satts samman genom att studera tidigare forskning inom fältet samt genom att 

titta på den sociala identitetsteorin och det meningsskapande perspektivet på kommunikation. 

De viktigaste slutsatserna vi kommit fram till genom denna studie är att en mer jämlik och 

meningsfull kommunikation, där butiksmedarbetarna känner sig inkluderade i organisationen, 

skulle förmodligen bidra till en ökad organisationsidentifikation bland butiksmedarbetarna. 

  

  

  

  

  

  

   

Nyckelord: Organisationsidentifikation, värdeord, internkommunikation, meningsskapande, 

butiksmedarbetare, social identitet, GANT 
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1.&Inledning 
I dagens komplexa samhälle, med ett konstant kommunikationsflöde, har det för 

organisationer blivit avgörande att utmärka sig för att nå framgång. För att urskilja sig från 

övriga organisationer i kommunikationsbruset är det en framgångsfaktor att ha en unik 

identitet, fastställd i en uttalad vision med tillhörande värdeord och värdegrund, vilken 

kommuniceras genom konsekvent kommunikation (Cheney, Christensen & Morsing 2008, 

s116ff). Dock är de nämnda framgångsfaktorerna, unik identitet och konsekvent 

kommunikation, problematiska på tre olika sätt. För det första finns problematiken med att 

organisationer ska utmärka sig genom en unik identitet, vilket är problematiskt då företag 

bland annat uttrycker sin unika identitet genom värdeord som tenderar att vara desamma för 

flertalet olika företag. Som Christensen et al uttrycker det ”[...]organizations have the 

tendency to express their uniqueness in similar ways” (2008, s158). Detta beror på att 

organisationers kärnvärden, som ska spegla organisationens identitet, ofta är starkt präglade 

och formade av samhället och de normer som råder (Cheney, Christensen & Morsing 2008, 

s157ff). När dessa samhällsnormer implementeras i organisationers kärnvärden får 

organisationer snarlika kärnvärden vilket leder till en bristande unikhet bland 

organisationerna.    

  

På senare år har ett ökat intresse för organisationers kommunikation växt fram och 

organisationer har börjat applicera ett mer strategiskt perspektiv på kommunikationens 

betydelse för organisationens framgång enligt Falkheimer & Heide (2014, s21ff). Även inom 

kommunikationsforskning har fokus riktats mot ”[...] organisationsmedlemmarnas, 

vanligtvis de anställdas, betydelse för att skapa, förstärka och reproducera organisationens 

varumärke och identitet genom sina vardagliga handlingar.” (Falkheimer & Heide 2014, 

s136). Situationen idag ser ut som så att ledningen försöker kontrollera medlemmarna genom 

top-down management och transmissionssynen på kommunikation är den allmänt rådande, 

vilket är den andra problematiken. Ledningen formulerar organisationers kärnvärden, vision 

och mission för att sedan kommunicera detta till medlemmarna, som förväntas ta till sig 

budskapet och identifiera sig med kärnvärdena. Denna linjära process visar på att 

organisationer fortfarande tror på kontroll som den främsta strategin för att nå 

organisationsidentifikation bland medlemmarna. Något som ofta glöms bort är att 

kommunikation är en komplex och ömsesidig process mellan deltagarna, vilket en linjär 

kommunikationsstrategi inte främjar (Falkheimer & Heide 2014, s22). 
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Den tredje problematiken ligger i att för att kunna föra en konsekvent kommunikation av 

organisationens kärnvärden krävs kontroll. Denna kontroll handlar om- och kräver att 

organisationer försöker kontrollera sina kontaktpunkter, det vill säga alla punkter där 

intressenter kommer i kontakt med en organisation - såsom reklam, webbplats och/eller 

butiksmedarbetare (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s142ff). Som organisation är det 

mycket svårt att kontrollera sina kontaktpunkter då det exempelvis sällan finns en tydlig 

skiljelinje mellan när en organisationsmedlem är en kontaktpunkt och när den inte är det. 

Trots detta anser organisationer att det är önskvärt att kontrollera kommunikationen som förs 

genom dess medlemmar. Eftersom medlemmarna utgör en fundamental del av den bild 

externa intressenter kommer att få av organisationen (Falkheimer & Heide 2014, s24) och 

genom den kommunikation de för produceras och återskapas externa parters bild av 

organisationen (Falkheimer & Heide 2014, s19). Då medlemmarna till stor del är en 

organisations ansikte utåt blir de en organisations viktigaste ambassadörer och har en stor 

betydelse för organisationens framgång. Medlemmarnas roll som varumärkesambassadörer är 

av sådan betydelse att intressenters intryck av medlemmarna kan anses viktigare för 

varumärket än marknadsföring i form av reklam (Falkheimer & Heide 2014, s24ff). I och 

med detta har det blivit viktigt för organisationer att ha medlemmar som identifierar sig med 

organisationens kärnvärden (Falkheimer & Heide 2014, s30). 

  

1.1&Problemformulering&
Inom fältet för organisationskommunikation behandlas organisationskärnvärden, samt 

införlivandet av dessa, teoretiskt och nästan uteslutande ur ett top-down management 

perspektiv. Det beskrivs tydligt att organisationsidentifikation är önskvärt då organisationer 

kan dra nytta av den kommunikativa och organisatoriska enhetlighet detta leder till. För att 

uppnå organisationsidentifikation bland organisationsmedlemmarna beskrivs främst 

kontrollerad, nedåtgående kommunikation som strategi för detta - vilket endast kritiserats 

som förlegat av ett fåtal kritiska forskare (Cheney, Christensen & Morsing 2008). 

Kommunikationsforskare verkar överens om att det finns en utbredd önskan bland 

medlemmar att identifiera sig med organisationer, men trots detta råder det inte alltid 

organisationsidentifikation inom organisationen. Forskning kring anledningen till bristande 

organisationsidentifikation framstår som otillräcklig och det är oklart om det är ett 

kommunikativt problem eller om problemet har andra grunder. En synvinkel som saknas i 
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forskningen är organisationsmedlemmarnas och dessas reception av den interna 

kommunikationen av organisationskärnvärden. Vi ser därför ett behov av att studera 

organisationsmedlemmars reception av internt kommunicerade organisationskärnvärden med 

målet att få medlemmarna att identifiera sig med organisationen. Detta samt orsakerna till 

identifikationen, eller bristen på identifikation, ämnar vi därför undersöka i denna studie. 

  

1.2&Syfte&och&frågeställning&
Mot denna bakgrund syftar vår studie till att studera organisationsidentifikation och huruvida 

det är möjligt för en organisation att förankra värdeord och en värdegrund hos sina 

medarbetare på ett sådant sätt att detta arbete leder till att medarbetarna identifierar sig med 

organisationen. Mer specifikt ämnar vi att studera hur butiksmedarbetare på GANT Sweden 

AB identifierar sig med organisationens värdeord och värdegrund. GANT Sweden genomgår 

en förändringsprocess där en ny värdegrund har skapats och kommunicerats internt, det är 

således intressant att studera hur detta mottas av butiksmedarbetarna. 

  

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar utformats: 

-    Identifierar sig butiksmedarbetarna på GANT Sweden AB sig med organisationens 

värdeord och värdegrund? 

-    Vilken/vilka är orsakerna till att butiksmedarbetarna har, eller inte har, identifierat 

sig med organisationen? 

  

1.3&Avgränsning&
Studien kommer att avgränsas till att endast undersöka en organisation, GANT Sweden AB. 

Vidare har undersökningen begränsats till att enbart vara utförd på GANT Sweden ABs 

butiker lokaliserade i Stockholm, allt detta för att undersökningen ska kunna hållas inom den 

givna tiden för uppsatsen. I undersökningen har endast butiksmedarbetare intervjuats, 

ledningen har inte inkluderats i denna studie, då studien syftar till att undersöka just 

butiksmedarbetarnas tolkning av värdeorden. Givet studiens syfte har vårt analytiska ramverk 

avgränsats till att utgöras av det meningsskapande perspektivet på kommunikation samt teori 

kring en individs sociala identitet. 
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1.4&Disposition&
Denna uppsats är indelad i åtta kapitel vilka utgörs av inledning, tidigare forskning, analytiskt 

ramverk, metod, GANT, resultat, analys och avslutande diskussion. Inledningsvis presenterar 

vi den rådande synen på organisationsidentifikation och problematiken med denna samt syfte 

och frågeställningar. Vidare presenteras tidigare forskning inom fältet 

organisationsidentifikation. Därefter presenteras det analytiska ramverk som har präglat 

uppsatsens undersökning och analys. Sedan beskrivs den metod som har använts i 

undersökningen samt en redogörelse för hur vi gått tillväga i vår studie. Resultat och analys 

presenteras i efterföljande två kapitel för att i uppsatsens avslutande kapitel, diskussion, 

sammanfatta de tidigare kapitlen och avslutningsvis presentera uppsatsens slutsatser samt 

förslag till framtida forskning. 
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2.&Tidigare&forskning&
I följande kapitel kommer vi att redogöra för den tidigare forskning som finns inom fältet för 

organisationsidentifikation samt definiera de begrepp som är centrala för ämnet, nämligen: 

värdegrund, kärnvärden, organisationskärnvärden, identitet, organisationsidentitet samt 

organisationsidentifikation. 

  

2.1&Värdegrund&
Det framhålls ofta att en värdegrund bör bestå av tydliga kärnvärden, ett antal 

handlingsprinciper samt en vision och bör finnas i varje organisation (Philipson 2011, 

s181ff). Kärnvärdena bör tydligt beskrivas och förklaras samt kompletteras med ett antal 

handlingsprinciper som ger medlemmarna en klar bild av hur de ska agera för att säkerställa 

att kärnvärdena främjas. Vidare bör handlingsprinciperna även ange hur man ska handla i 

specifika situationer (Philipson 2011, s228). Kärnvärdena är grundstenen i värdegrunden och 

handlingsprinciperna är avgörande för att säkerställa att alla i organisationen förstår 

kärnvärdena på samma sätt och att de har samma innebörd för alla (Isaac och Sheehan 2014, 

s24f). Visionen ska vara skapad utifrån kärnvärdena och ge en bild av hur organisationen ser 

på framtiden och hur organisationen tänker nå dit. Även klargörs organisationens ändamål 

samt hur den ska tillfredsställa dess intressenter. En välförankrad värdegrund med tydliga 

kärnvärden och handlingsprinciper leder till att organisationen som helhet arbetar mot dess 

vision (Philipson 2011). 

  

2.2&Kärnvärden&
Begreppet värde beskriver vad en individ, grupp eller organisation anser vara 

eftersträvansvärt i form av ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat. Värdet kan till 

exempel avse en viss typ av handlingar, händelser, personer eller föremål som en på något vis 

vill se förverkligade (Philipson 2011, s17). Dessa värden motiverar en att handla på ett visst 

sätt, det en värderar högst kommer en agera för att uppnå. Vidare kommer en aldrig handla på 

ett sådant vis att handlingen i sig motstrider värdet. (Philipson 2011, s18) Kärnvärden förstås 

således som de värden som är de viktigaste och därmed de mest centrala i värdegrunden 

(Philipson 2011, s195). 
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2.3&Organisationskärnvärden&
En organisations kärnvärden förstås i denna uppsats som de drivande värderingar som 

vägleder en organisation, i såväl dess interna- som externa handlingar samt i relationerna med 

dess intressenter. En organisations kärnvärden är många gånger djupt rotade normer och 

principer en organisation har skapat och som ska vägleda dess medlemmar i deras handlingar 

(Lencioni 2002; Sheehan & Isaac 2014). Kärnvärden, som de används i företags interna- och 

externa identitetskampanjer, är ofta abstrakta termer (Cheney & Christensen 2002, s259). För 

att en medlem ska se organisationens kärnvärden som något naturligt bör de vara formulerade 

på ett sådant sätt att de för medlemmen är så meningsfulla att denne associerar 

organisationens kärnvärden som sina egna (Sheehan & Isaac 2014; Ind 2008). Trots att de 

allra flesta organisationer har definierade kärnvärden är dock verkligheten den att för många 

organisationer finns det ingen mening bakom organisationens kärnvärden, vilket bidrar till att 

det är svårt för medlemmarna att identifiera sig med dem. För att en medlem ska finna en 

mening med organisationens kärnvärden måste denne kunna sätta dem i kontext till sig själv 

och sitt arbete i organisationen (Ind 2008, s52). Organisationskärnvärden är i denna uppsats 

synonymt med värdeord, vilket är det begrepp som hädanefter kommer att användas. 

  

Att införliva en organisations värdeord hos dess medlemmar är att ta fenomenet 

varumärkespositionering ett steg längre, genom att använda organisationsmedlemmarna och 

låta dessa ”leva varumärket” (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s68). Detta förväntas av 

medlemmarna då organisationer i sin externa marknadskommunikation kommunicerar dess 

kärnvärden som ett löfte till sina intressenter. För att detta löfte ska uppfyllas måste 

medlemmarna inte endast acceptera och stötta dessa värdeord utan de måste även 

förkroppsliga dessa, detta genom att tolka och omvandla organisationens värdeord till 

vardagliga handlingar (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s68; 82). Detta är inte minst av 

vikt för organisationer som verkar inom servicebranschen, där medlemmarna är de främsta 

kontaktpunkterna gentemot organisationens kunder (De Chernatony 2006). 

  

Vanligtvis tenderar en organisation vid uppbyggnaden av sin image att fokusera på 

marknadskommunikation snarare än den interna kommunikationen. Genom att en 

organisation skapar en förståelse för dess ideologi och identitet, med hjälp av organisationens 

kärnvärden, hos dess medlemmar kan organisationens image byggas upp inifrån (Ind 2003). 

Medlemmarna anses vara organisationens mest trovärdiga representant utåt sett, inte minst 



! 13!

inom servicebranschen där de är ständiga kontaktpunkter mellan organisationens interna och 

externa förhållanden. En medlems beteende gentemot organisationens intressenter kommer 

att bidra till den bild och erfarenheter intressenterna får av organisationen, vilket leder till att 

det är viktigt att en organisations medlemmar agerar i enlighet med organisationens värdeord 

(De Chernatony et al 2006). Fokus bör därför ligga i att skapa förståelse för samt införliva 

organisationens ideologi och värdeord bland medlemmarna (Ind 2003). Identitet är således ett 

centralt begrepp i sammanhanget och kommer nedan att beskrivas närmare. 

  

2.4&Identitet&
Genom den process där mening skapas, genom att sociala och kulturella attribut prioriteras 

och rangordnas av en individ, skapas identitet. Således är identitet människors källa till 

mening (Castells 2000, s20). Begreppet identitet skiljs i denna uppsats från det som 

sociologer ofta benämner som roller och rollsättningar. Roller definieras istället av normer 

vilka är strukturerade och implementerade av organisationer. Dessa rollers betydelse för att 

påverka människors beteende är beroende av samspel mellan individer och organisationer. 

Identitet däremot konstrueras av individerna själva genom en meningsskapande 

urskiljningsprocess, och därför är identiteter starkare källor till mening än vad roller är. 

Identitet kan härstamma från organisationer och roller i organisationer, men det är först när 

individer konstruerar sin mening kring dessa organisationer och roller som de blir identiteter. 

Mening uppfattas i detta fall som en individs identifikation med det syfte som hens handlande 

har. Alla identiteter är konstruerade, utifrån vad en själv anser meningsfullt, men det varierar 

hur de är konstruerade, vad de är konstruerade från och för vad. Kort kan man säga att 

identiteter organiserar mening medan roller organiserar funktioner (Castells 2000, s20ff). När 

en roll blir meningsfull för en individ blir den en identitet. 

 

2.5&Socialiseringsprocessen&
Den primära socialisationen innefattas av den socialiseringsprocess vilken en individ 

genomgår under sin barndom och ligger av den anledningen till grund för en individs sociala 

identitet. Denna socialiseringsprocess introducerar individen till den objektiva verkligheten 

och det samhälle denne lever i. På så sätt får individen en specifik plats i den sociala världen, 

en identitet vilken är bunden till den sociala värld som individen är en del av. Det är genom 

de betydelsefulla människorna under individens uppväxt, exempelvis föräldrar, som 

individen kan identifiera sig och det är de betydelsefulla människornas beteenden och normer 



! 14!

som införlivas hos individen (Berger & Luckmann 2007, s149ff). Den primära 

socialisationen är således ingenting som en individ själv väljer utan är snarare den enda 

möjliga omvärld som individen kan införliva och senare identifiera sig med (Berger & 

Luckmann 2007, s153ff). Den primära socialisationen avslutas när individen etablerat en 

generalisering av världen utanför sin egen (Berger & Luckmann 2007, s157). 

 

Den sekundära socialisationen är till skillnad från primära socialisationen inte en lika stark 

form av socialisering. Den innebär att individen tar del av olika institutioner i den sociala 

världen och lär sig av dessa. Institutionerna i den sociala världen är mer komplexa än 

individens egen värld vilken denne upptäckte i den primära socialisationen. Detta har 

resulterat i att den grundläggande strukturen för den sekundära socialisationen bör efterlikna 

den primära socialisationen för att individen ska förstå (Berger & Luckmann 2007, s158ff). 

Institutionerna i den sekundära socialisationen kan till exempel utgöras av organisationer 

vilka en individ möjligtvis kan identifiera sig med. 

  

2.6&Organisationsidentitet&samt&organisationsidentifikation&
Organisationsidentifikation förstås i denna uppsats som fenomenet att en medlem i en 

organisation har, i en hög eller låg utsträckning, förenat sin identitet med organisationens 

identitet och att denne därmed identifierar sig med organisationen (Cheney, Christensen & 

Morsing 2008, s82). 

 

Begreppet organisationsidentitet har sitt utgångsläge i hur en medlem uppfattar sig själv 

gentemot den organisation denne befinner sig i. Medlemmen bör också se sig själv och sin 

prestation i organisationen som unik och meningsfull (Alvesson 2013). För att medlemmen 

ska kunna identifiera sig med organisationen är det väsentligt att hon uppfattar 

organisationens identitet som betydelsefull och stark. Till skillnad från identitet kan 

identifikation beskrivas som en känsla att tillhöra något (Alvesson 2009). 

  

Forskare beskriver hur studier på organisationsidentifikation på senare år influerats av ett 

motivationscentrerat perspektiv och menar att människan i grund och botten har ett behov att 

känna tillhörighet samt ett driv att forma och bibehålla relationer, både inom privatlivet och 

arbetslivet (Baumeister & Leary 1995; Cheney, Corman & Scott 1998). Av denna anledning 
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vore det ett misstag att tro att organisationsmedlemmar inte är intresserade av sin 

organisations identitet (Cheney & Christensen 2002, s260). Flertalet författare beskriver hur 

teoretiker och forskare, vilka har ett kommunikativt synsätt på identifikation, poängterar hur 

människors egen identitet kommer ur dess interaktion med de grupper de tenderar att dras till. 

Det är de grupper man tenderar att dras till som sedan ligger till grund för och formar 

människors identitet (Chaput et al 2011; Harré & Secord 1972; Tompkins & Cheney 1983). 

För att uppnå organisationsidentifikation krävs att organisationens ledning förstår vilken typ 

av kärnvärden som uppmuntrar och skapar mening för medlemmarna, så att de kommer att 

identifiera sig med organisationens målsättningar. Man bör också ta hänsyn till att detta 

handlar om en anpassningsprocess (Ind 2008, s27). Av denna anledning använder ofta 

ledningen sig av kommunikationsstrategier för att kunna möta och stimulera medlemmarnas 

individuella behov, då kommunikationen har en betydelsefull inverkan på om medlemmarna 

identifierar sig med organisationen eller ej (Cornelissen 2014 s163; Dutton et al 1994). 

  

Det har argumenterats för att en organisations framgång beror på om det är harmoni mellan 

en organisations utstakade kärnvärden, införlivandet av dessa värden bland medlemmarna 

samt uppskattningen av värdena av organisationens intressenter. Organisationer bör därför 

utveckla en stark företagskultur som uppmanar medlemmarna att stödja och agera utefter 

organisationens kärnvärden även utan övervakning. I och med detta förväntas medlemmarna 

anpassa sina personliga värderingar så att de är i linje med organisationens. (Cheney, 

Christensen & Morsing 2008) 

  

För att uppnå anpassning krävs en stark länk mellan en organisation och dess medlemmar 

(Cheney, Christensen & Morsing 2008, s68), en situation som har gjort 

organisationsidentifikation till en framträdande fråga. När medlemmarna ska ”leva 

varumärket” bygger det på förväntningarna om att de har förenat sin identitet med 

organisationens identitet och att de därmed identifierar sig med organisationen (Cheney, 

Christensen & Morsing 2008, s82). För att uppnå denna önskvärda identifikation har det 

menats på att det krävs att organisationerna säljer in varumärket och sina kärnvärden till sina 

medlemmar (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s72). 

  



! 16!

Dock ifrågasätter Cheney, Christensen och Morsing (2008, s72) om detta tillvägagångssätt 

verkligen är vägen till att få medlemmar att identifiera sig med en organisation. Istället 

belyser de tillvägagångssättet som forskare inom varumärkespositionering argumenterar för, 

vilket är att organisationskärnvärden som fastställts av ledningen måste få sippra ned genom 

hierarkin till organisationens alla medlemmar medan ledningen ger löpande vägledning i hur 

dessa organisationskärnvärden ska förstås och införlivas i det vardagliga arbetet. Detta 

tillvägagångssätt är enligt dessa författare att föredra, då det inte räcker att endast presentera 

organisationens kärnvärden och förvänta sig att medlemmarna kommer identifiera sig med 

dessa. Medlemmar tenderar snarare att ignorera organisationskärnvärden som endast 

kungjorts och inte aktivt införlivats, ibland så till den grad att de är cyniska inför dessa 

(Cheney, Christensen & Morsing 2008, s78). Organisationer kan inte förlita sig på att 

medlemmarna inspireras till organisationsidentifikation enbart genom traditionella 

kommunikationskanaler. För att få medlemmarna att identifiera sig med organisationen krävs 

det att organisationen på ett mer direkt vis engagerar medlemmarna där de, på ett öppet och 

kreativt sätt, ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av organisationens identitet 

(Cheney & Christensen 2002, s256). 

  

2.7&Internkommunikationens&roll&
Internkommunikation anses ha en viktig inverkan på medlemmars organisationsidentifikation 

(Cornelissen 2014). Denna inverkan bygger på den nedåtgående internkommunikationen till 

medlemmarna i en organisation som bör vara så ändamålsenlig och tillförlitlig som möjligt. 

Informationen skall vara utformad på så sätt att den berättar vad som förväntas av 

medlemmen och vad dennes insats i organisationen är tänkt att leda till. Ju tydligare och mer 

specificerad informationen är desto mer tenderar medlemmen att identifiera sig med 

organisationen (Smidts et al 2001; Bartels et al 2007; Bartels et al 2010). Följaktligen bidrar 

information som uppfattas som tillförlitlig för en organisationsmedlem mer sannolikt till 

organisationsidentifikation för denne. 

  

Ytterligare något som spelar roll för till vilken grad en medlem upplever 

organisationsidentifikation och engagemang i organisationen är huruvida de känner att 

ledningen lyssnar på dem och involverar dem, dels i beslutsfattande situationer men även i 

organisationen i övrigt. En medlem som känner att denne är en del av organisationen och har 

kontroll över sitt arbete på så sätt att hen kan påverka beslut som tas inom organisationen har 



! 17!

större benägenhet att känna starkare organisationsidentifikation. Internkommunikation, som 

ämnar främja medlemmarnas organisationsidentifikation, bör således inte enbart bestå av 

kommunikation från ledning och ner till medlemmarna utan snarare en kombination av både 

nedåtgående och uppåtgående kommunikation - likt en dialog. Detta för att vara så effektiv 

som möjligt samt indirekt uppmana medlemmarna till att identifiera sig med organisationen 

Misslyckas ledningen med att åstadkomma balans mellan upp- och nedåtgående 

internkommunikation kan organisationens medlemmar uppleva att de istället motverkas då de 

inte blir hörda vilket kan komma att hämma organisationsidentifikationen hos dem 

(Cornelissen 2014, s168). 

  

Trots att chefer och organisationsledningar ofta är medvetna om fördelarna med att föra en 

strategiskt mångtydig kommunikation, baserat på medlemmarnas tolkningar av 

organisationens identitet, är det endast i undantagsfall som de är villiga att låta medlemmarna 

föra en relativt ohämmad kommunikation till externa intressenter (Fairhust 2014). Cheney 

och Christensen (2002, s257) finner det ironiskt att många organisationer fortfarande tror på 

en kontrollerad nedåtgående kommunikation och förväntar sig att budskapet i dessa 

ledningsstyrda meddelanden ska tolkas och utageras på ett sådant sätt som de var avsedda att 

bli tolkade och utagerade på, av organisationens alla medlemmar (Cheney & Christensen 

2002, s257). Även Philipson (2011) ställer sig kritisk till att ett centralstyrt införlivande av 

organisationskärnvärden ska leda till organisationsidentifikation. Han menar på att i stora 

organisationer med stark kultur kan det mötas kraftigt motstånd när medlemmarna ska 

underkasta sig nya direktiv och förändras, framförallt i Sverige där tanken om medinflytande 

och demokrati ses som självklar. På grund av detta fungerar sällan endast nedåtgående 

kommunikation utan medarbetare måste få känna sig delaktiga i införlivandet av 

organisationskärnvärden, endast då kan organisationsidentifikation uppnås. 

  



! 18!

3.&GANT&Sweden&AB&
I följande kapitel kommer en kort beskrivning av vårt valda fall, GANT Sweden AB. 

GANT är ett livsstilsvarumärke med rötter i den amerikanska östkustens lediga kläd- och 

livsstil, och etablerades år 1949 i New Haven, Connecticut. Varumärket erbjuder moderna 

kläder inom kategorin “American Sportswear” med en europeisk förfining och hög kvalitet. 

Utöver kläder säljer GANT även klockor, skor, solglasögon, parfym, underkläder och 

heminredning. GANT återfinns globalt i över 60 länder med drygt 500 egna butiker och 4000 

utvalda återförsäljare. (www.gant.se) Sedan 2008 ägs GANT av det schweiziska 

förvaltningsföretaget Maus Fréres, vilka äger flertalet välkända detaljhandelsvarumärken och 

butikskedjor, men GANTs huvudkontor ligger i Stockholm (Svedjetun 2015). 

  

Sedan 2014 har företaget genomgått ett omfattande förändringsarbete. Grundvärderingarna 

har uppdaterats och det nya mottot “Never Stop Learning”, som GANT förklarar som att man 

alltid ska vilja lära sig mer, genomsyrar nu organisationen. Orsaken till förändringsarbetet 

sägs vara GANTs åldrande kundbas som ansågs kunna äventyra framtida framgångar för 

företaget. När GANT trädde in i 2000-talet såg företaget en möjlighet att föryngra 

varumärket, locka en yngre målgrupp och ta en större plånboksandel. Detta planerades ske 

genom att skifta varumärkets fokus från målgruppen sportiga kustboende till sofistikerade 

kosmopoliter. (Essen International 2015) Initiativtagare till förändringsarbetet är Patrik 

Nilsson, som tillträdde som VD för GANT under 2014. Målet att vara det ledande 

livsstilsvarumärket år 2020 har satts och arbetet för att nå dit har inletts. (Wackerberg 2015) 

Som en del av detta har GANT bland annat lanserat sin första synkroniserade 

varumärkeskampanj, vilken består av en extern kampanj samt en intern kampanj. Den externa 

kampanjen, som ska pågå under ett års tid och är synkroniserad över hela världen, är 

centrerad kring en reklamfilm samt fem printannonser och i rampljuset står Ivy-league-

studenter och den vita skjortan. Caroline Roth, global marknadsdirektör på GANT, uppger att 

kampanjen främst har två budskap och dessa är att “Först och främst vill vi en gång för alla 

tala om var vi kommer ifrån och vad vi handlar om. Sen vill vi berätta att vi är 

‘shirtmakers’.” (Larsson 2015). Hon säger även att den externa kampanjen är en 

varumärkeskampanj där GANT pratar om sig som varumärke, dess själ och var GANT 

kommer ifrån. Den externa kampanjen lanserades den tredje september 2015.  
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Förutom att ha tagit fram den externa kampanjen tillsammans med den parisiska reklambyrån 

BETC har GANT även haft ett nära samarbete med designföretaget Essen International för att 

utveckla en enhetlig varumärkesstrategi. Tillsammans har de jobbat med uppdateringen av 

grundvärderingarna och visionen och GANTs nya identitet har skapats, vilket har 

kommunicerats internt genom GANTs interna varumärkeskampanj. Den nya identiteten 

består av en ny visuell identitet, där såväl färger som typsnitt samt GANTs logga har 

uppdaterats, samt en ny intern organisationsidentitet med en ny värdegrund och nya värdeord. 

Denna nya identitet ämnar attrahera en yngre, mer kosmopolitisk målgrupp. (Essen 

International 2015) En del av arbetet bakom den nya identiteten har skett genom 

djupintervjuer samt fokusgrupper. Fokusgrupperna har genomförts i Stockholm, London, 

Berlin, Madrid, Washington och Shanghai och då har det genomförts två stycken 

fokusgrupper i varje stad. (Essen International 2015) Den interna kommunikationen kring 

varumärkeskampanjen och GANTs nya identitet har skett genom olika kanaler. Den främsta 

kanalen som använts har varit mail, men även anordnades det en kick-off i slutet av augusti 

2015 inför lanseringen av den externa kampanjen. Till denna kick-off var heltidsanställda på 

GANT inbjudna och på denna kick-off presenterades information om såväl den interna- som 

den externa varumärkeskampanjen. Bland annat presenterades de nya värdeorden, vilka är en 

del av den interna varumärkeskampanjen, men främst låg fokus på den externa kampanjen. 

Utöver att kommunicera den interna varumärkeskampanjen via mail samt via kick-offen har 

det även, för vissa butiker, anordnats en workshop för butiksmedarbetarna där den nya 

identiteten informerats om samt diskuterats kring. 

  

GANT-kulturen och identiteten som organisationen nu arbetar med att implementera bygger 

på tre grundvärderingar - passionate, innovative och authentic. Dessa värderingar grundar sig 

i företagets arv från Ivy League, den grupp av åtta privata universitet belägna på den 

amerikanska östkusten som är kända för att ha en betydande historia och ge en utmärkt 

utbildning. Värderingarna ska verka som gemensamma nämnare som förenar GANT och 

leder dem mot organisationens vision “To make the world more interesting and beautiful 

through our passion for American sportswear and lifelong learning.” (GANT training 

material 2015). Följande är GANTs egen beskrivning av hur värdeorden ska tolkas och 

definieras: 
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Authentic: We always stay true to ourselves as individuals, to our GANT values and beliefs. 

We are genuine and respectful towards eachother and our consumers. We are accountable and 

take personal responsibility 

  

Passionate: We are GANT ambassadors and represent the brand in everything we do. One 

team, one goal - we work together towards the same goal. We can make a difference and we 

always strive to exceed expectations 

  

Innovative: We believe in new thinking with our heritage in mind. We support, encourage 

and motivate new ideas in our team. We always strive to exceed customers expectations. 

  

Alla GANT Sweden ABs butiker har varsin mailadress. Denna mailadress används av både 

butiksmedarbetarna och butikschefen, butikschefen har dock även en egen GANT-

mailadress. Butikernas mail används både för extern kommunikation med exempelvis 

skräddare och kunder, men även för intern kommunikation - både butikerna emellan men 

även mellan butiker och ledningen. Mailen är den främsta kanalen där butiksmedarbetarna 

har kontakt med ledningen och huvudkontoret, men den kanalen används främst från 

huvudkontorets håll och det är inte ofta butiksmedarbetarna använder kanalen för att 

kommunicera till ledningen. 

 

  

  



! 21!

4.&Analytiskt&ramverk&
I detta kapitel presenterar vi vårt analytiska ramverk, vilket bygger på en meningsskapande 

syn på kommunikation och den sociala identitetsteorin. 

 

I denna studie undersöker vi om det är möjligt för en organisation att förankra värdeord och 

en värdegrund hos sina medlemmar på ett sådant sätt att dessa identifierar sig med 

organisationen. Eftersom identifikation med organisationen kräver att såväl 

kommunikationsprocessen som budskapet ska anses vara meningsfullt, kommer vi att utgå 

från en meningsskapande syn på kommunikation.  

 

Den meningsskapande synen på kommunikation, även kallad den rituella synen, bygger på att 

kommunikationen ska skapa en gemenskap individer emellan i alla typer av grupper, 

organisationer, avdelningar eller samhället i stort. Den meningsskapande synen på 

kommunikation har ett nära samband till vad man ursprungligen definierar kommunikation 

till: Att göra gemensamt. Vilken situation en individ än befinner sig i försöker denne ständigt 

tolka och förstå den omgivning och det hon är en del av eftersom det är viktigt för oss att 

finna en mening till det vi gör. Saknar vår samvaro mening, det vill säga upplever individen 

att det inte finns någon mening bakom exempelvis dennes arbetsuppgifter, kan det vara 

problematiskt att finna motivation till att utföra de arbetsuppgifterna som individen står inför. 

Känslan av meningsfullhet är således en viktig pusselbit för att skapa drivkraft hos 

människan (Falkheimer & Heide 2014). 

  

Den gemenskap som utarbetas individer emellan bygger på att vi delar med oss av våra 

erfarenheter samt de tankar och idéer vi har. På så sätt tar vi ständigt intryck av andra likväl 

som vi lämnar avtryck. Denna gemenskap grundar sig i/skapas genom kommunikation, som 

är en stor del av vår meningsskapande process där saker och händelser i vår omgivning 

tillskrivs en mening. Den meningsskapande processen kan därför ses som en social process, 

vilken sker tillsammans med andra individer, i olika typer av grupper, organisationer eller 

avdelningar. Våra tidigare erfarenheter och kunskaper skapar sedan tillsammans den 

tolkningsram vi använder oss av i den meningsskapande processen. En individ vilken hamnar 

i en ny situation använder tolkningsramen för att försöka förstå situationen. Det faktum att 

tolkningsramen består av en individs tidigare erfarenheter och kunskaper resulterar i att varje 

enskild individ möjligtvis kommer att komma att tolka och förstå en situation annorlunda 
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gentemot hur en annan individ hade tolkat situationen. Detta trots att de befinner sig i samma 

situation. Är situationen ny för individen och därför inte passar in i dennes tolkningsram 

försöker man tolka den för att hitta en ny mening. Tolkningsramarna bidrar på så vis till att 

människors liv - organisatoriska, samhälleliga och övriga, blir mer begripligt för oss och på 

så sätt får en mening. Den meningsskapande processen kommer följaktligen ur att vi 

kommunicerar med varandra (Falkheimer & Heide 2014). 

  

Det meningsskapande perspektivet på kommunikation är av vikt för vår analys, och 

undersökning i stort, då vi ställer oss kritiska till det klassiska, rådande 

transmissionsperspektivet på kommunikation där top-down management är den vanligaste 

strategin i önskan om att organisationsmedlemmarna skall identifiera sig med organisationen. 

En meningsfullt utarbetad värdegrund är en huvudfaktor för en lyckad 

kommunikationsprocess i ledningens arbete med att få organisationens medlemmar att 

identifiera sig med organisationen. 

  

4.1&Den&sociala&identitetsteorin&
Forskare inom organisationskommunikation har kommit att influeras av den sociala 

identitetsteorin (Ashforth & Mael 1989; Scott 2007; Tajfel & Turner 1986) och på så sätt kan 

samhörighet med en organisation fungera som den sociala identitet som människor har ett 

behov av (Haslam et al 2003). Enligt den sociala identitetsteorin tenderar människor att 

klassificera sig själva i olika sociala kategorier såsom organisationer, medlemskap i diverse 

former, religiös tillhörighet, kön och åldersgrupper. Människor kan oftast klassificera sig 

själva till flera kategorier. Den sociala identitetsteorin hävdar att anledningen till att en 

individ identifierar sig med sociala kategorier är delvis för att stärka sin självkänsla (Ashforth 

& Mael 1989). 

  

Social kategorisering utgör vidare två olika funktioner för individen. Den första är att på ett 

kognitivt vis segmentera och ge riktlinjer i individens sociala miljö. Den sociala 

kategoriseringen tillhandahåller även individen med ett systematiskt förhållningssätt för att 

definiera andra i sin omgivning. Den andra funktionen social kategorisering kan bidra till är 

individens lokalisering i sociala miljöer eller hur denne skall definiera sig i dessa. Sett till 

sociala identitetsteorin består begreppet jag av en individs personliga identitet vilken 
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omfattas av egenskaper som kroppsliga attribut, olika förmågor och psykologiska egenskaper 

individen har samt dess intressen och den sociala identiteten vilken omfattas av de 

gruppklassificeringar en individ har. Ett exempel på detta kan vara en individ som har fotboll 

som intresse, vilket är en del av individens personliga identitet, och på grund av detta kan 

identifiera sig som exempelvis Djurgårdare - vilket är en typ av gruppklassificering som 

bidrar till individens sociala identitet. Identifikation avser jaget bland de sociala kategorierna, 

det vill säga svaret på “jag är”.  Den sociala identiteten är således den uppfattning en individ 

har om en enhet eller dess samhörighet till en viss grupp. Vidare framträder den sociala 

identifikationen ur gruppidentifikation (Ashforth & Mael 1989) vilket betyder att 

organisationsidentifikation kan ses som en form av social identifikation. Detta eftersom 

organisationer kan anses utgöra en av de sociala kategorier som en individ placerar in sig 

själv i. Följaktligen finns det ett samband mellan identifikation och socialisering, vilken 

tillsammans med samhörighet är relaterat till organisationsidentitet- och identifikation 

(Haslam et al 2003). En individs sociala identitet behöver inte nödvändigtvis endast grunda 

sig i organisationen och dess kärnvärden. Den sociala identiteten en individ har kan även 

komma ur olika arbetsgrupper individen tillhör, olika avdelningar inom organisationen eller 

fackförbund individen möjligtvis är en del av (Ashforth & Mael 1989). 

  

Sammanfattningsvis beskriver den sociala identitetsteorin att den centrala anledningen till att 

vi människor kategoriserar oss själva i sociala kategorier ligger i en önskan om att förlänga 

sitt jag. Vidare innebär identifiering, enligt den sociala identitetsteorin, att en individ 

uppfattar sig själv som psykologiskt intrasslad i tron om att vara en del av en grupp. I den 

sociala identitetens extrema form av identifiering kräver individen egentligen varken verklig 

tillhörighet i en grupp eller en önskan om framtida tillhörighet (Mael & Ashforth 1995). Man 

tror att en individ indirekt gynnas av att identifiera sig med en grupp trots att denne inte helt 

och hållet passar in i dess sociala kategori (Tajfel & Turner 1986). Således förmodar man, 

enligt den sociala identitetsteorin, att en individ delvis identifierar sig med grupper man anser 

vara iögonfallande utifrån vem man själv anser sig vara och identifikation är följaktligen en 

individs uppfattning av överensstämmelse i de sociala kategorierna samt att känna 

samhörighet till en viss grupp (Ashforth & Mael 1989). 

  

Denna teori har betydelse för uppsatsens analys då vi vill påvisa den önskan som finns bland 

oss människor i att förlänga vårt jag genom att kategorisera in oss i olika sociala kategorier. 
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Önskan om att förlänga jaget tror vi spelar roll när en organisation försöker förankra värdeord 

och en värdegrund hos sina medarbetare och kan därför vara en bidragande faktor till att en 

organisationsmedlem identifierar sig med sin organisation. Detta bör ses som en främjande 

process vilken företag gör klokt i att utnyttja. 
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5.&Metod&och&material&
I följande kapitel kommer vi att presentera och redogöra för de metoder vi valt att använda i 

vår undersökning samt hur studien och analysen genomförts. Vi kommer även att presentera 

de styrkor och svagheter som undersökningen har. 

  

5.1&Val&av&metod&
Vårt syfte med denna studie var att studera organisationsidentifikation och huruvida det är 

möjligt för en organisation att förankra värdeord och en värdegrund hos sina medarbetare på 

ett sådant sätt att detta arbete leder till att medarbetarna identifierar sig med organisationen. 

Eftersom vi var intresserade av medarbetarnas eventuella identifikation krävdes en metod 

som tillät oss att studera deras uppfattning. Vår uppsats är en kvalitativ fallstudie där vi har 

studerat ett specifikt fall med flertalet analysenheter (Esaiasson et al 2012, s227). Valet av 

metod föll sig naturligt då uppsatsens syfte och frågeställning krävde en djupare förståelse för 

ämnet. Då forskningen kring anledningen till bristande organisationsidentifikation är 

otillräcklig gav kvalitativa intervjuer den fördjupade kunskap som behövdes för att besvara 

vår frågeställning. En kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer är gynnsam 

eftersom metoden ger forskaren möjlighet att ta del av innehållsrika svar och ger också goda 

chanser till följdfrågor, vilket ofta resulterar i att man får än djupare insikt i det man ämnar 

undersöka. Denna metod ger således möjligtvis ett rikligt material att analysera (Esaiasson et 

al 2012). 

  

Samtliga intervjuer genomfördes enligt en semistrukturerad intervjuform vilken lämpar sig 

vid undersökningar inom fält där det saknas grundläggande kunskap. Intervjupersonerna ges 

stort utrymme att förklara sina tankar om forskningstemat, vilket bidrar till djupare förståelse 

av komplexa händelser och fenomen och det gör det möjligt för intervjuaren att tolka och 

finna djupare meningar i datamaterialet (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s149ff). Inför 

genomförandet av semistrukturerade intervjuer är det viktigt att vara väl förberedd vilket i 

vårt fall betydde att vi läste in oss på intervjuguiden ordentligt innan för att inte på något sätt 

känna oss styrda utifrån den samt för att kunna strukturera om frågorna utifrån 

intervjupersonernas svar (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s151). 
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&

5.2&Val&av&fall&och&intervjupersoner&
Processen av val av fall och intervjupersoner, för en undersökning likt denna, innehåller två 

steg där det första steget handlar om att välja en organisation och det andra steget handlar 

därefter om att välja ut de individer som ska intervjuas (Esaiasson et al 2012; Ekström & 

Larsson 2013). 

  

Då vi var intresserade av organisationsmedlemmars identifiering med sin organisation valde 

vi att studera en organisation som genomgår en förändringsprocess. I och med detta valde vi 

organisationen GANT Sweden AB (hädanefter GANT) som fall. Valet grundar sig i att 

GANT nyligen har omarbetat sina värdeord genom en förändringskampanj och på så sätt har 

organisationen nyligen kommunicerat de omarbetade kärnvärdena till sina medarbetare. Detta 

gör organisationen till ett bra studieobjekt givet vårt syfte och vår frågeställning. 

Organisationen GANT har även valts som fall på grund av ett pragmatiskt skäl då en av 

uppsatsförfattarna arbetar där. Detta är anledningen till att vi kände till arbetet med de nya 

värdeorden och det gjorde det lättare för oss att få tillträde. På så sätt har det varit enklare att 

få tillgång till det forskningsmaterial vi anser att vår undersökning kräver. GANT utgjorde 

således ett bra, informativt och pragmatiskt fall för vår undersökning (Esaiasson et al 2012, 

s155). 

  

Valet av intervjupersoner till vår studie utgjordes av organisationsmedlemmar hos 

organisationen GANT, hädanefter benämnda butiksmedarbetare i enlighet med vårt syfte. 

Eftersom vi är intresserade av butiksmedarbetarnas identifiering lämpar sig intervjuer väl då 

denna metod ger möjlighet att skapa en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna 

besvara vår frågeställning (Kvale & Brinkmann 2010, s39). 

  

Butikscheferna för respektive butik kontaktades med ett informationsbrev (se Bilaga 2) och 

fungerade således som våra “gatekeepers” då de hjälpte oss att komma i kontakt med våra 

intervjupersoner, butiksmedarbetarna. Anledningen till att vi har valt att inte inkludera 

butikscheferna i undersökningen och endast genomföra intervjuer med butiksmedarbetare var 
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för att vi ville studera de som främst kommer i kontakt med kunderna och förväntas 

förkroppsliga GANT, alltså butiksmedarbetarna. Vi exkluderade butikscheferna från 

undersökningen då det är vår uppfattning att butikscheferna har en närmare kommunikation 

med ledningen inom organisationen. Därmed får butikscheferna troligen ta del av intern 

information på ett annat sätt än butiksmedarbetarna, vilket kan ha en påverkan på om 

butikscheferna identifierar sig med GANT eller ej. Urvalet av butiksmedarbetare följde ett 

tillfällighetsurval, det vill säga att de butiksmedarbetare som arbetade den dag vi besökte 

butiken och genomförde intervjuerna utgjorde också våra intervjupersoner. Urvalet gjordes 

på så vis samma dag som intervjuerna genomfördes (Bryman 2002, s313). 

  

Givet vår tidsaspekt för uppsatsarbetet valde vi att begränsa antalet intervjuer till fyra stycken 

intervjuer med butiksmedarbetare i Stockholmsområdet. Vi anser att dessa intervjuer med 

stor sannolikhet kommer att uppnå den mättnad som krävs för vår undersökning/för att 

besvara vår frågeställning. 

  

5.3&Intervjuprocessen&
Intervjuprocessen skedde i tre steg. Inledningsvis informerades intervjupersonerna, därefter 

utarbetades en intervjuguide och slutligen genomfördes de semistrukturerade intervjuerna.   

  

Intervjupersonerna informerades några dagar innan vi skulle komma till butikerna för att 

hålla intervjuerna. Liksom vi ovan beskrev, valdes dock respektive intervjuperson ut samma 

dag som intervjun genomfördes utefter vem som var tillgänglig. 

  

I god tid innan intervjuerna genomfördes utarbetades en intervjuguide (se Bilaga 1) med 

utvalda teman och huvudfrågor. Följdfrågorna däremot anpassades efter respektive 

intervjuperson beroende på de svar som gavs under intervjutillfället. Vi valde att inleda 

intervjun med bakgrundsfrågor där intervjupersonen fick berätta om sig själv och sin 

anställning på GANT. Intervjuguiden följdes således inte till punkt och pricka utan fungerade 

just som en guide; vissa frågor hoppades över under intervjuns gång då de redan tidigare 

under intervjun hade berörts och vice versa. 
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Intervjuerna hölls i ett någorlunda tyst rum tillhörande respektive butik. Under samtliga 

intervjuer deltog båda författarna, där den ena intervjuade medan den andra förde 

anteckningar under intervjuns gång. I slutet av intervjuerna fick även den författare som satt 

med och antecknade chansen att komplettera med följdfrågor. Intervjuerna delades upp så att 

båda fick hålla- samt sitta med och anteckna under två intervjuer vardera. Tiden som hade 

avsatts för varje intervjutillfälle var en timme, men längden på intervjuerna varierade och 

slutade i 40-50 minuter per intervju. Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning efter intervjupersonernas godkännande. Detta för att kunna transkribera 

intervjuerna i efterhand och på så sätt undvika att vi glömde något intervjupersonerna berättat 

men även för att vi helhjärtat skulle kunna koncentrera oss på intervjupersonen under 

intervjun. Innan intervjuerna berättade vi syftet med intervjun för intervjupersonen utifrån det 

informationsbrev (se Bilaga 2) som gått ut till respektive butikschef. Vi tydliggjorde även att 

det inte fanns några rätt eller fel svar på våra frågor, utan att vår avsikt med intervjuerna var 

att få ta del av intervjupersonernas subjektiva uppfattning kring frågorna. Till sist 

presenterade författarna de etiska överväganden undersökningen innebar gällande 

konfidentiell hantering av materialet intervjuerna resulterade i. Intervjupersonerna fick även 

tillgång till författarnas kontaktuppgifter om de skulle ha frågor eller liknande efter avslutat 

intervjutillfälle. 

  

5.4&Bearbetning&av&material&
Efter varje intervju transkriberades ljudinspelningarna för att strukturera intervjun i en text, 

vilken blev själva inledningen till uppsatsens analytiska process (Kvale & Brinkmann 2010, 

s196). Transkriberingen gjordes genom att vi lyssnade till ljudupptagningen samtidigt som vi 

ordagrant skrev ner allt som sades under intervjun. Även de långa pauser när 

intervjupersonerna tänkte efter registrerades. Sammanställningen av varje transkriberad 

intervju skickades till respektive intervjuperson för godkännande samt för att undvika 

missförstånd om det skulle vara så att vi missuppfattat något de sagt under intervjun. 

Samtliga sammanställningar godkändes av intervjupersonerna och inga ändringar behövde 

göras i efterhand. 
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De sammanställda intervjuerna reducerades och det som inte var av relevans för att besvara 

vår frågeställning togs bort för att det skulle bli lättare att hantera det empiriska materialet. 

Därefter kodades det empiriska materialet genom att ta fram de nyckelord materialet 

utgjordes av, det vill säga de ord och åsikter som återkom i samtliga intervjuer och som 

kunde knytas till ett textsegment. Detta för att det skulle vara möjligt att se eventuella 

mönster i intervjupersonernas svar och för att underlätta den senare identifieringen av 

intervjupersonernas uttalanden. Nyckelorden, till exempel meningsskapande och 

kommunikation, bildade sedan olika kategorier och teman vilka gjorde att det blev lättare att 

få en mer översiktlig bild av materialet (Kvale & Brinkmann 2009, s217).   

  

Analysen hade en abduktiv ansats vilken är en kombination av deduktion och induktion. Den 

abduktiva ansatsen innebär att data från ett enskilt fall samlas in för att sedan med hjälp av 

teori tolka och förklara fallet ifråga. Vi anser att analysen antog en abduktiv ansats då vi inte 

enbart utgick från det empiriska materialet, utan även utgick från teori och tidigare forskning 

för att utforma analysen. Det kodade empiriska materialet jämfördes, med hjälp av vår 

analysmodell, mot den sociala identitetsteorin samt tidigare forskning (Alvesson & Sköldberg 

2014). Hur analysmodellen utformats och använts beskrivs i delkapitlet 5.7 Analysmodell. 

  

5.5&Reliabilitet&och&validitet&&&
Vanligtvis talar forskare om en studies reliabilitet och validitet. Dessa två begrepp är vanligen 

förekommande i kvantitativa studier, där de utgör viktiga kriterier för att få en bild av 

kvaliteten i undersökningen. Dock har flertalet kvalitativt inriktade forskare diskuterat och 

kritiserat användandet av reliabilitet och validitet, då dessa kriterier ej ansetts vara relevanta 

för kvalitativa undersökningar. Främst har validitet kritiserats då begreppet definitionsmässigt 

handlar om mätningar, vilket inte är kvalitativt inriktade forskares främsta intresse och 

därmed har validitet inte någon större betydelse i kvalitativa undersökningar. (Bryman 2002, 

s257) 

  

Flertalet forskare har istället föreslagit alternativa definitioner och innebörder av begreppen 

validitet och reliabilitet. Vissa forskare har till och med föreslagit helt andra kriterier att 

använda som verktyg i bedömningen av kvaliteten i kvalitativa undersökningar. Exempelvis 

har LeCompte och Goetz (1982) omdefinierat intern reliabilitet till att betyda att 
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“medlemmarna i ett forskarlag (i de fall då man inte är ensam om undersökningen) kommer 

överens om hur de ska tolka det de ser och hör.” (Bryman 2002, s257) och Guba och Lincoln 

(1994) har föreslagit två alternativa grundläggande kriterier att använda i kvalitativ forskning: 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2002, s258). 

Utifrån dessa alternativa begrepp, trovärdighet och äkthet, har vi utvärderat studien.   

  

Det första delkriteriet av trovärdighet är tillförlitlighet, vilket innefattar att forskaren har 

säkerställt att forskningen utförts på ett korrekt sätt samt att resultaten av forskningen 

rapporterats till de personer som studerats. Detta för att dessa personer ska kunna verifiera att 

forskarna uppfattat deras sociala verksamhet på ett riktigt sätt (Bryman 2002, s258). Att 

genomföra denna respondentvalidering skapar en tillförlitlighet i resultaten, och har därför 

blivit populärt bland kvalitativa forskare. Enklast sker deltagarvalidering genom att 

forskaren/forskarna lämnar en redogörelse av sina resultat till undersökningspersonerna så att 

de sedan får bekräfta att det forskaren uppfattat stämmer överens med deras verkliga 

erfarenheter och uppfattningar (Bryman 2002, s259). I vår studie har deltagarvalidering skett 

genom att vi mailat transkriberingen av intervjun till respektive intervjuperson och de har fått 

bekräfta att de svar de angett i intervjun är deras verkliga uppfattning. Vi har varit medvetna 

om att deltagarvalidering kan leda till defensiva reaktioner från intervjupersonerna vilket 

möjligen hade kunnat innebära att någon eller några av deltagarna hade velat censurera delar 

av sina svar (Bryman 2002, s259), detta skedde dock inte i vår deltagarvalidering. 

Intervjupersonerna hade även kunnat dra sig för att ge kritik då de möjligen ansett att de 

utvecklat en positiv relation till oss forskare (Bryman 2002, s259), exempelvis vid 

intervjutillfället, men om så har varit fallet kommer vi aldrig kunna veta. Trots dessa negativa 

aspekter med respondentvalidering valde vi ändå att genomföra detta, då vi värdesatte 

deltagarnas möjlighet att validera det empiriska materialet, för att säkerställa dess 

tillförlitlighet. 

  

Det andra delkriteriet av trovärdighet är överförbarhet, det vill säga till vilken grad resultatet 

och slutsatsen av en viss studie kan generaliseras (Bryman 2002, s260). I kvalitativ forskning 

har fokus dock, som tidigare nämnts, legat på det kontextuellt unika beskrivningen av just 

den sociala verklighet som studeras. Därmed handlar kvalitativ forskning om djup snarare än 
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bredd, vilket istället är fallet i kvantitativ forskning. På grund av att man söker djupet i en 

viss forskningsfråga är resultatet svårt att generalisera, och det är inte heller menat att 

generaliseras. För att ändå, trots vår kvalitativa ansats, nå en viss överförbarhet i denna studie 

har vi sökt producera en fyllig redogörelse och en tät beskrivning av vårt resultat för att läsare 

av studien själva ska kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till ett annat fall. 

  

Det tredje delkriteriet av trovärdighet är pålitlighet vilket kan ses som motsvarigheten till den 

kvantitativa ansatsens reliabilitet (Bryman 2002, s260). Pålitligheten säkerställs av att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser, 

exempelvis val av undersökningspersoner och beslut rörande analysen, samt att forskare antar 

ett granskande synsätt (Guba & Lincoln 1994). Utifrån redogörelsen av forskningsprocessen 

kan sedan kollegor eller motsvarande fungera som granskare vilka under forskningens gång 

kan bedöma kvaliteten på de val som gjorts under forskningsprocessen, hur dessa har 

tillämpats samt slutligen i vilken utsträckning de teoretiska slutsatser som har gjorts är 

berättigade. Trots kvalitetssäkringen som sker genom detta tillvägagångssätt har det inte 

blivit en alltför vanlig teknik för granskning av kvalitativa studier. Detta då kvalitativa studier 

ofta genererar stora mängder data och därmed blir det en krävande uppgift för den/de som 

granskar (Bryman 2002, s260ff). Vår studie är dock tidsbegränsad och på grund av detta har 

mängden insamlat material begränsats, vilket underlättar granskarens uppgift. Vi har valt att 

låta vår handledare, Emma Svensson, samt medstudenter agera granskare till denna studie 

vilket höjt undersökningens pålitlighet. 

  

Innan våra intervjuer ägde rum fick intervjupersonerna ta del av den information som angavs 

i det informationsbrev (se Bilaga 2) som skickades ut till butikscheferna. Där presenterades 

bland annat syftet med studien och vad vi ämnade undersöka. Dock fick våra intervjupersoner 

ingen närmare information gällande vad intervjuerna skulle handla om för att de inte skulle 

kunna förbereda några svar på förhand. På så sätt kunde de inte läsa in sig på ämnet innan. 

Detta medförde troligtvis att trovärdigheten ökade då deras svar inte var baserade på något de 

läst in sig på sedan innan. Man kan diskutera huruvida etiskt rätt det är att inte informera 

intervjupersonerna innan men vi valde ändå att inte göra det till förmån för studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Vi tror att val av plats för intervju förstärkte trovärdigheten 

och tillförlitligheten då de tog plats på kontor i anslutning till respektive butik för att våra 
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intervjupersoner dels skulle känna sig trygga och dels för att lättare kunna relatera till sitt 

arbete och på så sätt även frågorna. Intervjupersonerna informerades om att det inte fanns 

några rätt eller fel svar på våra frågor, vilket vi tror bidrog till en mer avslappnad stämning. 

  

Det sista delkriteriet av trovärdighet är möjligheten att styrka och konfirmera. I samhällelig 

forskning går det inte att nå fullständig objektivitet, men utifrån denna insikt bör ändå 

forskaren/forskarna säkerställa att hen har agerat i god tro vilket kan styrka och konfirmera 

undersökningen. I studien ska det vara tydligt att forskaren/forskarna inte medvetet låtit 

personliga värderingar, eller sin teoretiska inriktning, ha påverkat utförandet av och 

slutsatserna från en undersökning (Bryman 2002, s261). Enligt Guba och Lincoln (1994) är 

det en av granskarens/granskarnas uppgifter att även granska denna aspekt av studien och 

därmed kunna styrka och konfirmera studien. Det faktum att vi valde att vi båda skulle 

närvara under samtliga intervjuer bidrog till att den som observerade kunde fånga upp sådant 

som intervjuaren möjligtvis missade eller inte uppmärksammade vilket ökade studiens 

trovärdighet. Vi tror således att vår undersökning har dragit nytta av att vi är två olika 

individer som har utfört den, med tanke på att vi har olika bakgrunder har vi även olika sätt 

att tolka saker och ting. Detta har resulterat i att vi har varit mer uppmärksamma för våra 

egna tolkningar i och med att vi har ifrågasatt varandras tolkningar av bland annat hur vi 

uppfattat intervjupersonernas svar. Intervjuguidens frågor utformades utefter vårt analytiska 

ramverk samt den tidigare forskning som ligger till grund för studien. Följdfrågorna däremot 

tog olika vändningar beroende på intervjupersonernas svar och de ställdes i syfte att 

förtydliga att vi som forskare uppfattat svaret på rätt sätt samt även för att stärka 

intervjupersonernas svar. Detta tror vi har ökat studiens tillförlitlighet på så sätt att vi varit 

noggranna med att säkerställa att vi uppfattat intervjupersonernas svar korrekt. 

  

Det andra grundläggande kriteriet, enligt Guba och Lincoln (1994), för att bedöma kvaliteten 

i kvalitativ forskning är äkthet (eller autenticitet). Även äkthet har, likt trovärdighet, ett antal 

delkriterier. Dessa delkriterier lägger tyngd på studiens praktiska resultat, vilket är ett 

tillvägagångssätt som skiljer sig från merparten av den samhällsvetenskapliga forskningen 

(Bryman 2002, s262). Vi anser dem dock vara applicerbara i denna studie då studien 

möjligen kan bidra till att dessa delkriterier uppfylls. Att dessa delkriterier ska uppfyllas är 
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inte ett syfte med studien, men det kan ses som en positiv påföljd. Äkthetens delkriterier kan 

besvaras med följande frågor: 

Rättvis bild: “Ger undersökningen en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 

finns i den grupp av människor som studerats?” (Bryman 2002, s262) 

Ontologisk autenticitet: “Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att 

komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö de lever 

i?” (Bryman 2002, s262) 

Pedagogisk autenticitet: ”Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild 

av hur andra personer i miljön upplever saker och ting?” (Bryman 2002, s262) 

Katalytisk autenticitet: “Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra 

sin situation?” (Bryman 2002, s262) 

Taktisk autenticitet: “Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att 

vidta de åtgärder som krävs?” (Bryman 2002, s262) 

  

Delkriteriet “rättvis bild” har delvis säkerställts av respondentvalidering, men även av 

granskarna då de bidragit i strävan att styrka och konfirmera att vi forskare agerat i god tro 

och därmed gett en så rättvis bild som möjligt i undersökningens resultat och analys. 

Gällande den ontologiska autenticiteten kan vi bara hoppas att de vi undersökt i studien, 

butiksmedarbetare på GANT, får en bättre förståelse av sin situation efter att de tagit del av 

den slutgiltiga studien. Detta gäller såväl de butiksmedarbetare som deltagit i studien som 

intervjupersoner, men även de butiksmedarbetare som inte aktivt deltog i studien utan som 

istället representerades av några av sina kollegor. Genom att ta del av den slutgiltiga studien 

får de förhoppningsvis inte bara en bättre förståelse av sin egen sociala situation utan de får 

även en inblick i hur andra personer i deras miljö, exempelvis deras kollegor, upplever 

situationen. De får inte endast ta del av hur kollegor i deras egen butik uppfattar situationen, 

någonting man kanske inte naturligt diskuterar, utan de får även en bild av vad kollegor i 

andra butiker tycker och tänker. Detta bekräftar alltså den pedagogiska autenticiteten. Dock 

saknas perspektivet från vissa andra personer som verkar i miljön, exempelvis 

butikschefernas perspektiv, vilket är en svaghet i studien. Då vissa personer i den studerade 

miljön inte är inkluderade i studien saknas delvis ett helhetsperspektiv. Den katalytiska 

autenticiteten samt den taktiska autenticiteten är svåra att säkerställa då dessa kriterier bäst 

kan säkerställas genom att vi i efterhand får återkoppling gällande om de butiksmedarbetarna 
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utifrån studien kunnat vidta de åtgärder som krävs och därmed förändrat sin situation, 

någonting som ej kunnat inkluderas i studien. Det är även eventuellt så att 

butiksmedarbetarnas möjlighet att vidta åtgärder och förändra sin situation begränsas av 

ledningen, en faktor vi inte riktigt kan påverka.   

  

5.6&Etiska&överväganden&
Forskningen är viktig för att samhället och dess individer ska fortsätta att utvecklas men för 

att skydda individerna vilka ingår i forskningen finns det en del etiska överväganden forskare 

måste ta hänsyn till; individskyddskravet. Etiken handlar om hur den medvetenhet och 

diskussion i hur forskare bör handla under forskningsprocessen ständigt måste stimuleras och 

utvecklas. För att vår studie skulle hålla en god etisk nivå tog vi fasta på de forskningsetiska 

principer som finns. Dessa syftar till att fungera som normer, vägledning och riktlinjer för 

förhållandet mellan forskare och intervjupersonen (Vetenskapsrådet 2015). 

  

Principerna för individskyddskravet utgörs av fyra huvudkrav vilka kommer att beskrivas 

nedan, både vad de innebär rent generellt men även hur vi tagit hänsyn till dem i vår studie; 

Informationskravet betyder att intervjupersonerna ska informeras om vad syftet med studien 

är och vad intervjun innebär för studien. Det innebär även att intervjupersonerna ska upplysas 

om att deltagandet i studien är helt frivilligt och att de kan avbryta intervjun när de vill. Vi 

informerade intervjupersonerna i vår studie dels genom ett informationsbrev (se Bilaga 2) 

samt innan intervjun startade där vi berättade studiens syfte samt att frågor de inte kunde/ville 

besvara fick de lov att hoppa över. 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna godkänner att medverka i studien. Samtliga 

intervjupersoner i studien har samtyckt till att delta och kunde, som nämndes ovan, välja att 

hoppa över frågor som de inte ville svara på. 

Konfidentialitetskravet ser till att intervjupersonerna skyddas från att kunna identifieras i 

studien. Det innebär således att inga andra än vi som författare av uppsatsen vet vilka 

intervjupersonerna och att vi i uppsatsens resultat inte skriver ut några namn på de som 

deltagit i studien. Detta informerades respektive intervjuperson om innan intervjun startade. 
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Nyttjandekravet innebär att det material vi samlat in till denna studie inte får nyttjas av andra 

än oss själva som utfört studien. Materialet får således inte lämnas vidare. I 

överensstämmelse med detta krav kommer det insamlade materialet från våra intervjuer 

endast att användas i denna studie (Vetenskapsrådet 2015; Bryman 2002, s306). 

  

5.7&Analysmodell&
Den analysmodell vi har använt oss av har utgått från studiens två frågeställningar; 

Identifierar sig butiksmedarbetarna på GANT Sweden AB sig med organisationens värdeord 

och värdegrund? och vilken/vilka är orsakerna till att butiksmedarbetarna har, eller inte har, 

identifierat sig med organisationen? För ett effektivt analysarbete av det insamlade materialet 

har analysen först delats upp utifrån de två frågeställningarna och därefter har den andra 

frågeställningen, vilken/vilka är orsakerna till att butiksmedarbetarna har, eller inte har, 

identifierat sig med organisationen?, delats upp i tre teman: meningsskapande, tillhörighet 

och kommunikation. Analysens teman är baserade på de ämnen som frekvent återkom i det 

insamlade materialet. Utifrån denna analysmodell ämnar vi, på ett strukturerat sätt, reflektera 

kring det insamlade materialet i relation till tidigare forskning samt den meningsskapande 

synen på kommunikation och den sociala identitetsteorin. I och med detta är det en empirisk- 

och teoridriven analysmodell, då det empiriska materialet ställs i relation till existerande 

teorier - vilka används för att förklara den sociala verklighet vi har undersökt. 
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6.&Intervjuresultat&
I följande kapitel presenteras det sammanställda resultatet från intervjuerna vilka hölls med 

butiksmedarbetare på GANT. Resultatkapitlet är indelat i sju delkapitel. De sju 

underrubrikerna redovisar butiksmedarbetarnas svar inom våra olika frågekategorier, 

exempelvis butiksmedarbetarnas vetskap och tolkning av GANTs värdeord eller 

butiksmedarbetarnas tankar kring framtida värdegrundsarbete. 

  

6.1&Tillfälligheter&avgjorde&val&av&arbetsplats&
Till att börja med fick butiksmedarbetarna berätta varför de hade sökt sig till GANT som 

arbetsplats, exempelvis om det fanns några bakomliggande orsaker till att de sökte 

anställning hos företaget, samt berätta om sina centrala arbetsuppgifter. Detta för att det är 

viktigt att förstå av vilka anledningar butiksmedarbetarna har valt att söka anställning på 

GANT då dessa anledningar kan ha en påverkan på om butiksmedarbetarna kan identifiera 

sig med organisationen eller ej. Gemensamt för samtliga butiksmedarbetare, förutom en, var 

att det var diverse tillfälligheter och slumpen som låg bakom deras ansökan och därefter 

anställning. En av de butiksmedarbetarna berättar hur hen tidigare handlat i företagets butiker 

“det är ett bra märke som jag kunde se mig själv jobba för” och att en vän nämnde att de 

sökte personal. En annan hamnade på GANT efter att ha blivit kompis med butikschefen i 

butiken där hen handlade och på den vägen blev erbjuden ett jobb varpå hen även nämner att 

hen gillar märket och att det var därför det blev av. Butiksmedarbetarna som av en slump 

sökte anställning på GANT hade alla vetskap om företaget och varumärket sedan tidigare, 

men hade ej sökt anställning på GANT om det ej varit på grund av exempelvis ovannämnda 

tillfälligheter. För butiksmedarbetaren vilken aktivt sökte jobb hos GANT grundade dennes 

ansökan i att hen tidigare arbetat för ett liknande märke men kände att hen ville ta ett kliv 

uppåt och utvecklas på ett nytt företag och ville då börja arbeta på just GANT. De centrala 

arbetsuppgifterna beskrivs av samtliga butiksmedarbetare som att främst handla om att sälja 

kläder samt ta hand om och ge service till kunderna i butiken. 

  

6.2&Butiksmedarbetarnas&vetskap&och&tolkning&av&GANTs&värdeord&
För att få reda på hur mycket kunskap butiksmedarbetarna hade kring GANTs omarbetade 

värdeord och värdegrund fick butiksmedarbetarna kort berätta vad de visste om dessa. 

Butiksmedarbetarna fick även, i den mån de kunde, nämna GANTs värdeord vilket generellt 
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var problematiskt för butiksmedarbetarna. En av butiksmedarbetarna nämner alla tre 

värdeorden, passionate, innovative och authentic, men tvekar på slutet samt tittar lite 

frågande på oss och avslutar med ett “väl?”. Detta tolkar vi som att hen är osäker på vilka 

värdeorden egentligen är. En av de andra butiksmedarbetarna berättar, likt den förstnämnde 

butiksmedarbetaren, att GANT har en ny, omarbetad värdegrund med nya värdeord. 

Butiksmedarbetaren kan nämna alla de tre värdeorden men tillägger att då värdeorden är på 

engelska “skulle man kunna säga att det är fri tolkning vid översättningen av dem”. En tredje 

butiksmedarbetare nämner GANTs motto Never stop learning när vi frågar efter värdeorden, 

men hen inte vet om Never stop learning är värdeorden eller inte. Hen vet inte riktigt säkert 

om det finns några andra värdeord överhuvudtaget eller vilka de i så fall skulle kunna tänkas 

vara - “Jag har faktiskt ingen aning”. Däremot tycker hen att mottot Never stop learning 

“går att reflektera till allt i livet och är ett jäkligt bra motto!”. En annan butiksmedarbetare 

nämner ett av värdeorden, authentic, men kan inte komma på vilka de andra två värdeorden 

är. 

  

Vidare fick butiksmedarbetarna diskutera de tre värdeorden, passionate, innovative och 

authentic, vart och ett för sig. Det som butiksmedarbetarna hade gemensamt var att de tyckte 

att det var lättast att beskriva vad värdeordet passionate innebar för dem. Samtliga tyckte 

även att de andra två värdeorden, innovative och authentic var svåra att förklara och beskriva. 

Möjligtvis var dessa ord svårare att beskriva då orden, enligt samtliga butiksmedarbetare, är 

mer abstrakta än värdeordet passionate. De beskrev passionate som den passion man känner 

när man är engagerad, intresserad och känner driv i det man gör utan att känna sig tvingad till 

det. En av butiksmedarbetarna beskriver det som att “passion är när man går in för något 

helhjärtat” och två av butiksmedarbetarna nämner att passionen ofta är kopplat till den 

tillfredsställelse som uppstår när man gör någon nöjd, exempelvis kunderna. Detta tror de 

grundar sig mycket i människans naturliga bekräftelsebehov. En av butiksmedarbetarna 

beskriver att hen tycker att passion är viktigt då hen själv gärna vill vara passionerad för att 

det hör till hens sätt att vara som person, på arbetstid men också utanför arbetet. Denne 

butiksmedarbetare lägger dock till att känna passion kan vara väldigt olika från person till 

person. 
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Butiksmedarbetarna hade desto svårare att beskriva värdeordet innovative, två av 

butiksmedarbetarna kunde inte alls förklara eller beskriva vad värdeordet skulle kunna 

innebära - “Jag vet helt ärligt inte. Jag har liksom inte riktigt tänkt på orden och jag har inte 

riktigt satt dem in i mitt arbete”. En av butiksmedarbetarna ville fundera lite på värdeordet 

innovative men kunde inte heller vid intervjuns slut svara på frågan. En annan tänkte efter 

och svarade sedan att hen kopplar värdeordet innovative till synonymen nytänk eller 

nytänkande som hen tycker är viktigt överlag och inte bara i sitt arbete i butiken. Detta tror 

hen själv har att göra med sin personlighet och vad hen prioriterar i livet utöver arbetet. 

Utveckling är således något som är viktigt rent generellt för denna butiksmedarbetare. För en 

av butiksmedarbetarna innebar innovative att man gör saker på sitt sätt - “Att man inte 

försöker agera utefter vad andra har sagt eller vad andra tycker utan att man gör det på sitt 

sätt.” 

  

Det tredje värdeordet vi pratar om, authentic, är alla butiksmedarbetare överens om att det har 

med GANTs historia att göra. Med historia tolkar vi det som att butiksmedarbetarna menar 

vart GANT har sina rötter och att man som anställd känner till sitt företags historia och 

äkthet. En av butiksmedarbetarna tyckte att det var svårt att nämna synonymer till värdeordet 

vilket hen gjort till de andra två värdeorden. Svårigheterna i att ge synonymer och förklara 

värdeordet tror hen har att göra med värdeordets abstrakthet och att det inte har någon 

generell betydelse för hen - “vilket gör det svårt att identifiera sig med det.” 

Butiksmedarbetaren nämner att svårigheten kring att förklara kanske även “har att göra med 

att det är ett amerikanskt ord vars översättning blir abstrakt”. En annan butiksmedarbetare 

säger att “GANT är väldigt äkta för det de står för” och beskriver främst denna äkthet utifrån 

de produkter företaget säljer. Hen tycker exempelvis att produkterna håller en bra kvalitet 

samt att GANTs amerikanska rötter syns i nästan vartenda plagg. För en annan 

butiksmedarbetare är “authentic ett ord som är GANT!” då hen tycker att GANT är ett 

varumärke som är vad det var från början och att de försöker hålla kvar denna känsla. För 

denna butiksmedarbetare finns det således en inarbetad känsla för vad detta värdeord innebär 

för företaget. 

 

6.3&Att&omvandla&värdeord&till&handling&
Hur de uppvisar, upplever och arbetar med värdeorden i sitt arbete och i butiken hade flera av 

butiksmedarbetarna svårt att svara på hur detta gick till - “Det är svårt att förklara, jag kan 
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inte sätta ord på hur man omvandlar värdeorden till handling. Det är bara en känsla”. 

Gemensamt för alla butiksmedarbetare är att de säger att de inte aktivt arbetat med 

värdeorden eller värdegrunden i butikerna. En av dem tror att hen möjligtvis kan ha missat 

någon form av sådant arbete men hävdar ändå att “vi har inte haft något grundarbete kring 

värdeorden som exempelvis ‘för att nå passion ska vi jobba såhär eller såhär’”. En annan 

butiksmedarbetare reflekterar kring varför det kan vara svårt att omvandla värdeorden till 

handling och kommer fram till att det kan bero på att värdeorden möjligtvis är svåra, 

abstrakta och komplicerade ord och att det är svårt att identifiera sig med dem -“Jag tror att 

det inte är självklara ord för så jättemånga som står i butik och det är framförallt inte det 

man står och tänker när man står i butik.” En annan tanke som presenteras av en 

butiksmedarbetare är att man ska arbeta efter en känsla, snarare än att kunna stå och rabbla 

värdegrunden. Med detta tolkar vi att hen menar att det inte bör finnas för strikta 

förhållningsätt till hur värdeorden och värdegrunden skall uppvisas inför kunderna av 

butiksmedarbetarna. 

  

Några av butiksmedarbetarna är överens om att passion (passionate) är något som kommer 

naturligt för dem i deras arbete och det märks ofta på dem utifrån hur de agerar inför 

kunderna. I och med att det kommer naturligt tror en av butiksmedarbetarna att passion är 

något som var och en av butiksmedarbetarna jobbar individuellt med. De menar att känna 

passion inför något eller inte, är individuellt från butiksmedarbetare till butiksmedarbetare 

och att det inte är något de arbetar aktivt med. Vidare säger butiksmedarbetarna att det är 

svårt att beskriva hur de agerar och handlar för att uppvisa passion, men säger att det märks 

om man är passionerad och exempelvis tror på varorna man säljer. De menar att om man är 

passionerad och brinner för det man gör i sitt arbete syns det på butiksmedarbetarna. Några 

av dem har svårt att säga om de arbetar med värdeordet passion i butiken eller inte - “Jag vet 

faktiskt helt ärligt inte hur vi gör det, för att genomgående på det här företaget kan jag tycka 

att man har en himla massa ord och riktlinjer men man kanske inte jobbar jättemycket för att 

de ska nå ut till alla eller uppfattas av alla eller inkludera alla medarbetare. Så jag vet 

egentligen inte riktigt hur vi jobbar med det, och det känns ju inte jättebra”. Flera av 

butiksmedarbetarna beskriver att de inte upplever passion inför varje dag men att 

engagemanget inför arbetet och viljan att göra bra ifrån sig ändå finns där. De menar att 

passion och engagemang vävs på sätt och vis in i varandra och på så sätt kan passionen lysa 

igenom när man som butiksmedarbetare känner engagemang. En annan butiksmedarbetare 
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upplever att de arbetar med passion i butiken för att denne tillsammans med sina kollegor 

ständigt strävar efter att förbättra sig. Hen menar att reflektion över när det går bra och när 

det inte går bra och att på så sätt utvärdera sitt arbete är en väldigt stor del av att ha passion 

inför någonting. Om man känner passion inför något är man mån om att prestera bra. Hen 

anser även att de arbetar aktivt med passion genom att leva efter mottot Never stop learning 

och “vi förmedlar väldigt bra passion genom att vi hela tiden är kritiska mot oss själva” 

vilket hen menar har med deras engagemang och driv inför arbetet i butiken att göra. 

  

Samtliga butiksmedarbetare, förutom en, känner att de inte kan ge något konkret exempel på 

hur de uppvisar, upplever eller arbetar med värdeordet innovative i butiken. De tycker inte 

heller att det är någonting som arbetas med varken av dem själva eller tillsammans med 

kollegorna. Som ett sista tillägg svarar en butiksmedarbetare, som tidigare inte kunnat 

beskriva värdeordet, att “det kanske hänger ihop med nytänk och i så fall never stop learning 

på så sätt att vi alltid arbetar för ständig förbättring”. En annan beskriver hur hen upplever 

nytänk som butiksmedarbetare i samband med att hen jobbar med kunderna i att erbjuda nya 

outfits. Butiksmedarbetaren nämner även att hen tycker att visual mershandising är ett led i 

att vara nytänkande sett till hur man ska visa upp produkter och företaget som varumärke på 

ett nytt, spännande och innovativt sätt. 

  

Även värdeordet authentic upplever flera av butiksmedarbetarna som svårt att ge exempel på 

hur de uppvisar, upplever och arbetar med. En beskriver att autenticitet inom GANT handlar 

mycket om skjortan (vilket var i fokus i den externa kampanjen), märket och övriga 

produkter. I och med att authentic är så produktfokuserat anser butiksmedarbetaren att det på 

så sätt är svårt att identifiera sig med värdeordet. Två av butiksmedarbetarna beskriver hur 

värdeordet hänger ihop med att berätta och förmedla GANTs historia och ursprung till 

butikernas kunder, något som de upplever är roligt att få göra. En av dem säger att hen ofta 

tar initiativ till att göra detta trots att kunderna inte ställt frågan. Detta gör 

butiksmedarbetaren för att väcka intresse hos kunderna. Hen uttrycker att hen själv, 

tillsammans med de andra butiksmedarbetarna i butiken, jobbar med att få fram GANTs 

autenticitet på detta sätt - “Vi som jobbar här vill ju jobba här och vi jobbar med GANT för 

att vi gillar GANT, och det tycker jag märks!”. Vidare säger en av butiksmedarbetarna att 

“det faktiskt är lite svårt nu när organisationen och GANT som varumärke är såpass 
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omgjort, det är nya målgrupper, nya produkter och det kan på så sätt vara svårt att veta hur 

den här äktheten ska uppvisas och hur man ska handla som butiksmedarbetare”. Detta tolkar 

vi som att butiksmedarbetaren själv generellt sett är intresserad av GANTs historia och 

ursprung. En annan butiksmedarbetare tycker inte att de uppvisar eller jobbar med värdeordet 

authentic överhuvudtaget. 

  

6.4&Butiksmedarbetarnas&förtrogenhet&med&värdeorden&
Samtliga butiksmedarbetare känner att de kan stå bakom GANTs värdeord - “Ja, jag känner 

ju inte att något av de tre värdeorden strider mot vad jag står för men jag vet inte om jag kan 

säga att jag kan känna igen mig i alla tre”. En av butiksmedarbetarna som inte kunde nämna 

värdeorden säger att nu när de presenterats och vi har pratat om dem så känner hen att hen 

kan stå bakom värdeorden och att det är ord hen förknippar med GANT. Hen förklarar även 

att värdeorden är “egentligen inget jag går och tänker på varje dag när jag kommer in till 

jobbet, att nu ska jag tänka på alla de där (värdeorden)” men att hen tycker att tillsammans 

med de övriga butiksmedarbetarna jobbar de omedvetet efter värdeorden och på så sätt kan 

hen stå bakom dem. En annan av butiksmedarbetarna som säger sig stå bakom dem säger att 

“men nu efter att vi pratat om dem (värdeorden) kanske jag egentligen inte vet vad det är jag 

står bakom”. 

  

På frågan om något av värdeorden är viktigare än något av de andra värdeorden är alla 

butiksmedarbetare överens om att passionate är det värdeord som de värderar högst - 

“Passionate står över de andra, kan inte riktigt förklara varför. Det känns bara i magen”. 

Detta skulle kunna bero på att det var det värdeord som flest butiksmedarbetare kände till, 

kunde förklara samt identifiera sig med. En av butiksmedarbetarna säger att passion är något 

som hen tycker är viktigt oavsett vilken arbetsplats det handlar om. Två av 

butiksmedarbetarna säger att passion driver många andra värdeord och tror att bristande 

passion skulle leda till att de andra värdeorden inte spelar någon roll alls, samt att det är svårt 

att hitta motivation och vara en bra säljare om man inte känner passion till sin arbetsplats. 

  

6.5&Information&till&butiksmedarbetare&kring&värdeorden&
Det är viktigt att förstå vilka anledningarna till att butiksmedarbetarna kände till/inte kände 

till värdeorden, värdegrunden och kampanjen skulle kunna vara. Därför fick 
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butiksmedarbetarna berätta hur de fått informationen kring värdeorden, värdegrunden och 

kampanjen samt av vem de fått denna information. Hur informationen har sett ut kring 

kampanjen, värdeorden och värdegrunden från ledningen till butiksmedarbetarna skiljer sig 

något mellan de butiksmedarbetare vi pratade med. En av butiksmedarbetarna påpekar att det 

varit dålig kommunikation i största allmänhet kring de omarbetade värdeorden och 

värdegrunden - “Jag kan bara prata för mig själv men jag tror att flera av mina kollegor 

både i min butik och i andra GANT-butiker inte ens vet att vi har nya värdeord”. En annan 

butiksmedarbetare säger att hen känner sig ganska bekant med värdeorden, åtminstone rent 

teoretiskt. Med detta menar hen att hen vet vilka värdeorden är och att de är nya men mindre 

om vad de faktiskt innebär för GANT eller hur ledningen tycker att de ska uppfattas och 

utageras av de som jobbar mot kunderna, alltså butiksmedarbetarna. En annan 

butiksmedarbetare uttrycker att hen känner att hen egentligen inte har någon koll alls på de 

nya värdeorden - “det känns som att när jag hör dem så vet jag att det är ord som hör ihop 

med GANT och jag skulle ändå säga att de hör ihop med GANT, men jag tycker ändå att de 

är svåra ord... De säger inte så mycket i sig själva, man skulle nästan vilja ha exempel på 

‘det här är passion’ och ‘det här är passion för GANT’, och det finns kanske papper på 

sådant men det har inte jag fått ta del av.” 

  

Flera av butiksmedarbetarna beskriver att mycket fokus har legat på organisationens externa 

kampanj och att denna har varit mer välkommunicerad än den interna kampanjen. Att den 

interna kampanjen hamnat i skymundan för den externa kampanjen har synts i samtliga 

kanaler, vilka nedan kommer förklaras mer ingående.  Butiksmedarbetarna beskriver även att 

kommunikationen och informationen som kommer uppifrån (ledningen) når de som jobbar 

heltid bäst och att de som jobbar deltid inte alltid får ta del av samma information. En av 

butiksmedarbetarna berättar om en kick-off, vilken hölls inför lanseringen av den interna- och 

externa kampanjen, och denna kick-off fick hen inte någon information om överhuvudtaget. 

Enligt butiksmedarbetaren var alla heltidsanställda på GANT Sweden AB inbjudna till kick-

offen, men deltids- eller timanställda var inte inbjudna. Förutom kick-offen som hen inte fick 

chans att delta i förklarar hen att det hölls en gemensam workshop för GANTs Stockholm-

city butiker några dagar innan den externa kampanjen och de nya värdeorden lanserades - 

“det var väldigt tätt inpå och vi förstod inte riktigt vad som skulle göras, tror inte att de som 

var inbjudna heller uppfattade om det var viktigt att vara där eller vad vi skulle få ut av det”. 
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En av butiksmedarbetarna förklarar hur hen fick söka mycket information kring kampanjen 

och de nya värdeorden själv och att det lite har präglat hela processen. Detta har 

butiksmedarbetaren gjort för att det ligger i hens intresse och för att hen är genuint intresserad 

av organisationen. Butiksmedarbetaren uttrycker att hen hade velat ha mer information kring 

omarbetningsprocessen 

  

Ibland känns det lite oklart vad som förväntas av oss butiksmedarbetare i vårt 

arbete och handlande. Även om man vet vilka de (värdeorden) är och agerar 

utifrån sin tolkning av dem behöver det ju nödvändigtvis inte stämma överens med 

hur GANT vill att de ska uppfattas. Information hade varit bra för att åtminstone 

veta vad som förväntas och vilken organisation jag arbetar för, annars känns det 

som att vi famlar i mörkret. 

  

De andra butiksmedarbetarna fick information kring kampanjen, värdeorden och 

värdegrunden på kick-offen, men de kan inte dra sig till minnes att de pratade om vart och ett 

av värdeorden. På kick-offen presenterades hela planen för hur arbetet kring kampanjen 

skulle gå till. Detta presenterades av olika personer från ledningsgruppen, bland annat VD 

Patrik Nilsson samt personal från marknadsavdelningen. Det som främst informerades om var 

den nya externa lanseringen av “House of GANT” och skjortan. I denna presentation ansåg 

en av butiksmedarbetarna att det ingick mycket äkthet, passion och innovation men att detta 

vävdes in i presentationen kring den externa skjortkampanjen. Samtliga av 

butiksmedarbetarna vi har pratat med som närvarade på kickoffen har ett svagt minne av att 

de nya värdeorden åtminstone nämndes på kick-offen, men kan inte komma ihåg om- eller 

hur de presenterades mer exakt. Förutom kick-offen och workshopen kan inte någon av 

butiksmedarbetarna nämna några andra tillfällen eller kanaler där det har getts information 

om värdegrunden eller värdeorden - “Vi har ju inte haft ett möte om det direkt så nej inte vad 

jag kommer på”. 

  

En av butiksmedarbetarna tycker att det är upp till var och en av butiksmedarbetarna att 

skaffa sig information om värdegrunden och värdeorden, och hur man väljer att jobba med 

dem. Hen menar på att det är bra att GANT anger en riktning för hur man ska jobba, men att 

alla sedan individuellt anpassar hur man använder sig av den riktningen. Trots att hen anser 
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att det är upp till var och en att skaffa information och tolka denna information så skulle hen 

vilja ha mer information - “dels om vad som händer och även vad som förväntas av just oss 

här i butik, så har man ändå mål att jobba upp till om man säger så, det tycker jag vore bra”. 

Hen vill dock inte ha tydligare förklaringar till hur värdeorden förväntas tolkas för “då 

förlorar det ditt sätt att se på de orden”. Hen menar att detta skulle göra arbetet robotaktigt 

och att butiksmedarbetarna skulle bli alltför styrda. Butiksmedarbetaren tycker att det är 

skönt att alla GANT-butiker istället kan ha sitt eget sätt att jobba på och alla kan ha personlig 

prägel och egna tolkningar av GANT - “GANT är ju mångsidigt!”. Hen vet inte om det är 

någon av de andra butiksmedarbetarna som själva sökt information om värdegrunden, men 

tror att det är mycket möjligt - “Många läser ju mailen mer än andra, till exempel jag läser 

aldrig den och där är ju också en del av informationen”. Enligt butiksmedarbetaren brukar 

dock informationen som finns på mail kommuniceras vidare av den som läst mailen till de 

andra i butiken som inte läst mailen. 

  

Liksom vi har nämnt ovan är mail den kanal ledningen främst använder för att kommunicera 

med butiksmedarbetarna. Denna kanal används idag som en envägskanal. En av 

butiksmedarbetarna ställer sig kritisk till det faktum att mailen är den främsta 

kommunikationskanalen då när man är så många butiksmedarbetare i en butik är det lätt att 

det alltid är någon som går miste om information. Hen uttrycker att “det är förstås bra att få 

mail från ledningen” men skulle önska att ledningen samlade butiksmedarbetarna lite oftare 

för att alla ska få ta del av informationen. En annan menar att butiksmedarbetarna exempelvis 

kan ringa till huvudkontoret och fråga och/eller prata om de undrar över något - “de är bara 

det att vi aldrig gör det”. En av butiksmedarbetarna säger att det inte direkt uppmuntras till 

att kontakta huvudkontoret, via mail eller telefon, men att om butiksmedarbetarna undrar 

någonting eller vill ha mer information kan de göra detta. Som exempel på detta nämner 

butiksmedarbetaren tillfällen då butiksmedarbetarna önskar hjälp med IT eller kassasystemet 

- vilket båda gäller det praktiska arbetet. Gällande mer mjuka värden, exempelvis 

värdegrundsarbetet, så säger hen att “Jag vet inte vem man kan ska vända sig till”, men 

gissar att det är HR-chefen de kan höra av sig till vid sådana frågor - “vi sitter ju inte där och 

hör av oss, och hon (HR-chefen) hör ju inte heller av sig till oss på det sättet, men jag tycker 

ändå att det alltid finns någon att höra av sig till”. Detta uppfattar vi som motsägelsefullt då 

butiksmedarbetaren först säger att hen inte vet vem hen skulle höra av sig till vid frågor om 

värdegrundsarbetet. 
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Samtliga butiksmedarbetare nämner att de hade velat ha mer information och uppföljning av 

kampanjen, både den interna och externa, - “det hade varit jättebra för alla medarbetare. 

Särskilt när det är så många som är intresserade av det också.”.   

 

6.6&Arbetet&med&värdeorden&och&värdegrunden&
Gällande de nya värdeorden och värdegrunden kan ingen av butiksmedarbetarna komma på 

att det, sedan kampanjen släpptes, har funnits något enhetligt arbete med dessa. Två av 

butiksmedarbetarna berättar att tidigare, med de värdeorden GANT då hade, var det väldigt 

tydligt vilka värdeorden var. Detta för att de satt uppe i kontoret i anslutning till butiken 

tillsammans med handlingsprinciper för hur de skulle handla för att uppfylla dem där de 

hänger av sig innan de börjar arbeta - “Det var väldigt tydligt att varje dag man gick in på 

jobbet och skulle gå in i rollen som ‘Gantare’ såg man värdeorden och 

handlingsprinciperna, det blev på så sätt väldigt tydligt att idag ska jag agera såhär och nu 

är jag i rollen som anställd på GANT. Bra och tydligt sätt att arbeta med det på då man blev 

undermedvetet påmind om det och det var verkligen en hjälp i att bli en bättre anställd på 

GANT”. Vi tolkar det som att butiksmedarbetarna kritiserar hur arbetet med de nya 

värdeorden och värdegrunden idag är utformat. En butiksmedarbetare kopplar arbetet med 

värdeorden och värdegrunden detta till ledningens strävan att bli en mer attraktiv arbetsplats 

och menar på att “Om man ska bli som ledningen eftersträvar, en attraktiv arbetsplats, så 

måste man jobba mer med värdeorden - man kan inte bara sätta upp tre ord utan man får 

man jobba lite mer med det!”. 

  

Flera av butiksmedarbetarna känner inte att de kan, eller har kunnat, påverka 

värdegrundsarbetet inom företaget - “Jag vet ju knappt vad det innebär överhuvudtaget” och 

“eftersom jag knappt vet vad det är så tänker jag nej” medan en annan tycker att hen absolut 

haft och har en möjlighet till att påverka värdegrundsarbetet. Detta menar hen att hen kan 

göra genom att påverka sitt handlande gentemot kunderna snarare är att specifikt påverka hur 

själva värdegrunden är utformad eller vad den innehåller. Hen påpekar även här att arbetet 

kring värdegrunden och värdeorden inte får bli en strävan bara för att nå dem - “Det måste 

vara undermedvetet att vi når dem! Men man kanske i alla fall ska veta om dem 
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(värdeorden). Tycker att det ska ske automatiskt, det ska bara hända. Annars blir det stelt, 

eller det kan i alla fall bli stelt och lite påklistrat.”   

  

6.7&Butiksmedarbetarnas&tankar&kring&framtida&värdegrundsarbete&
Vi frågade butiksmedarbetarna om de hade några egna, konkreta förslag på hur anställda på 

GANT skulle kunna arbeta med företagets värdegrund och värdeord i framtiden. En av 

butiksmedarbetarna uttryckte att det måste finnas ett genuint intresse, en passion för GANT 

som företag, för att ens kunna arbeta med värdegrunden och värdeorden - “Det kanske inte är 

någonting man kan skapa och då blir det svårt att jobba med någonting som man inte kan 

skapa. Så jag vet egentligen inte hur man skulle kunna jobba med detta, utan det skulle 

snarare kanske vara så att man bara anställde folk som faktiskt på riktigt har en passion för 

företaget.” En annan nämnde att det hade varit bra om alla butiksmedarbetare fick sitta ned 

tillsammans med en grupp, eller åtminstone en representant, från ledningen och diskutera 

värdeorden för att båda parter på så sätt skulle kunna få ta del av varandras tankar. Ledningen 

får på så sätt veta hur värdeorden uppfattas av butiksmedarbetarna och få någon form av 

återkoppling medan butiksmedarbetarna får en uppfattning av hur de förväntas handla och 

agera utifrån värdeorden. 

 

Butiksmedarbetarna önskade att få mer “personlig information” skickad till sig, förslagsvis 

genom att mail med information om exempelvis värdegrunden skickas till deras personliga 

mail istället för till butikens gemensamma mail. Detta tror butiksmedarbetarna skulle bidra 

till att fler tar del av den information som skickas från ledningen till butikerna och på så sätt 

skulle alla i butiken, oavsett hur ofta eller vid vilka tillfällen man jobbar, känna sig 

inkluderade. Det faktum att kommunikationen inte känns personlig säger flera av 

butiksmedarbetarna bidrar till att de inte känner sig sedda och detta resulterar i att de ibland 

känner sig bortglömda. Exempelvis säger en butiksmedarbetare att “Fokus verkar ha legat på 

den externa kampanjen men att det (värdeorden och värdegrunden) har ändrats för 

medarbetare har kanske glömts bort.” och en annan butiksmedarbetare säger att “för 

butiksmedarbetare tycker jag inte att det har kommunicerats tillräckligt.”. Som en del av att 

inte känna sig inkluderade, utan snarare delvis bortglömda, poängterar även samtliga 

butiksmedarbetare att det är ett stort glapp mellan ledningen och de som arbetar i butikerna - 

“Jag tror att det är fler än jag som tycker att det känns som att det är en ganska stor, en stor 

distans mellan oss i butik och de på huvudkontoret.”. Butiksmedarbetarna vi pratar med 
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menar på att de som arbetar ute i butikerna vill ta del av samma kommunikation som sker på 

huvudkontoret - “så att det blir en mer ‘vi-känsla’ och inte en butik - huvudkontor, vi jobbar 

ju på samma företag!”. Även detta handlar om att känna sig mer inkluderad och poängteras 

ytterligare av en butiksmedarbetare som säger - “Det är något som inte riktigt går att sätta 

fingret på för man blir bjuden på en jättetrevlig kick-off och sådant, men dels är inte alla 

inbjudna till den och dessutom får inte alla anställda reda på vad som händer - och då 

känner man sig inte inkluderad.” En av butiksmedarbetarna menar på att stämningen inte är 

så öppen, och att även detta kan bidra till att man inte känner sig inkluderad. Det nämns även 

att “det inte är någon ömsesidig kommunikation” då det generellt är så att ledningen 

kommunicerar till butiksmedarbetarna, men det uppmuntras inte, eller ges direkt möjlighet, 

att besvara denna kommunikation. 

  

Gällande kommunikationen är butiksmedarbetarna överens om att GANT borde jobba på sin 

interna kommunikation - “Hade den interna kommunikationen fungerat så tror jag absolut att 

det hade sett annorlunda ut.”. Samtliga butiksmedarbetare vi har pratat med poängterar att 

det först och främst måste finnas en god internkommunikation. God internkommunikation i 

det avseendet att informationen faktiskt når alla butiksmedarbetare, heltidsanställd som 

deltidsanställd, och att butiksmedarbetarna känner sig inkluderade i den interna 

kommunikationen. En butiksmedarbetare efterfrågar även en mer kreativ och inspirerande 

kommunikation, men butiksmedarbetaren poängterar dock att detta kommer i andrahand och 

kan först ske när den interna kommunikationen förbättrats och fungerar som den ska. 

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det var slumpen och tillfälligheter som avgjorde val 

av arbetsplats för de tillfrågade butiksmedarbetarna, med undantag för en av dem som aktivt 

har sökt sig till GANT. Gällande butiksmedarbetarnas vetskap och tolkning av de omarbetade 

värdeorden var det två av butiksmedarbetarna som kunde nämna alla tre, medan en tredje inte 

kunde nämna dem alls och en fjärde kände endast till ett av värdeorden. När vi diskuterade de 

tre värdeorden var och ett för sig tyckte samtliga butiksmedarbetare att det var lättast att 

beskriva vad värdeorden passionate innebar för dem. De tyckte att det var desto svårare att 

beskriva de andra två värdeorden, innovative och authentic, för att orden i sig var mer 

abstrakta än värdeordet passionate. Butiksmedarbetarna tyckte att det var svårt att beskriva 

och förklara hur de tre värdeorden uppvisas, upplevs eller arbetas med i butiken. Samtliga 
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butiksmedarbetare sa att de inte fanns något aktivt arbete kring de omarbetade värdeorden. 

Gemensamt var även att värdeordet passionate kom mer naturligt medan det var svårare att 

uppvisa, uppleva och arbeta med värdeorden innovative och authentic. 

Samtliga butiksmedarbetare kände att de kan stå bakom de omarbetade värdeorden och 

värdegrunden samtidigt som de inte helt och hållet visste vad det var de stod bakom. 

Värdeordet passionate var det viktigaste värdeordet för alla tillfrågade butiksmedarbetare 

vilket kan kopplas till att passionate var det värdeord som de flesta kände bäst till och kunde 

beskriva med egna ord. Ingen av butiksmedarbetarna kan nämna något enhetligt arbete kring 

de omarbetade värdeorden och värdegrunden och majoriteten av butiksmedarbetarna känner 

inte att de på något sätt kan påverka värdegrundsarbetet inom företaget. 

Vi frågade butiksmedarbetarna om de hade några egna, konkreta förslag på hur man skulle 

kunna arbeta med värdeorden och värdegrunden varpå butiksmedarbetarna uttrycker en 

önskan om att få vara mer inkluderade i värdegrundsarbetet. 

  

Utifrån detta intervjuresultat kommer fokus att ligga på meningsskapande, tillhörighet och 

kommunikation i kommande analyskapitel. 
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7.&Analys&
I följande kapitel kommer vår analys att presenteras. Analysen har utgått från en 

meningsskapande syn på kommunikation och har behandlat det insamlade materialet i 

relation till tidigare forskning samt den sociala identitetsteorin. I enlighet med vår 

analysmodell har vi i analysen utgått från studiens två frågeställningar, vilka kommer att 

analyseras separat. Den andra av de två frågeställningarna har delats upp i tre teman; 

meningsskapande, tillhörighet och kommunikation - då vi ser dessa som bidragande orsaker 

till identifikation. Utifrån vår analysmodell, mer utförligt beskriven i delkapitlet 

analysmodell, ämnar vi analysera det insamlade materialet vilket presenteras nedan.      

  

7.1&Identifierar&sig&butiksmedarbetarna&på&GANT&Sweden&AB&sig&med&
organisationens&värdeord&och&värdegrund?&
I detta delkapitel ämnar vi besvara frågeställningen Identifierar sig butiksmedarbetarna på 

GANT Sweden AB sig med organisationens värdeord och värdegrund? genom att belysa vårt 

resultat med den sociala identitetsteorin samt den tidigare forskning som gjorts. 

  

Som nämnts i kapitlet Tidigare forskning förstås organisationsidentifikation i denna uppsats 

som fenomenet att en medlem i en organisation, i detta fall en butiksmedarbetare på GANT, i 

hög eller låg utsträckning har förenat sin identitet med organisationens identitet och att denne 

därmed identifierar sig med organisationen (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s82). Att 

som medlem identifiera sig med sin organisation handlar om en anpassningsprocess (Ind 

2008, s27), i vilken vi har sett tre steg som bör uppfyllas. 

  

Det första steget innebär att butiksmedarbetarna ska känna till organisationens identitet. I 

detta fall har GANT en ny identitet, vilket butiksmedarbetarna inte är medvetna om. Dock 

önskade butiksmedarbetarna att de fått information om detta, vilket visar på ett intresse för- 

och en vilja att ta del av organisationens identitet. 

  

Det andra steget är att hålla med om/uppskatta organisationens identitet, något som vi 

upplever att butiksmedarbetarna gör när de väl blivit medvetna om identiteten. Dessutom 

uppger butiksmedarbetarna själva att de håller med om identiteten, då samtliga svarar att de 

kan stå bakom GANTs omarbetade värdeord. Dock inflikas det att de inte riktigt vet vad det 
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är de står bakom. Att butiksmedarbetarna håller med om någonting som de inte vet vad det är 

eller innebär gör att det är problematiskt att se butiksmedarbetarna som identifierade med 

GANT. Även om de själva upplever identifikation så kan det vara så att det 

butiksmedarbetarna anser att de identifierat sig med inte är GANTs “verkliga” identitet, sett 

utifrån hur identiteten var menad att vara av de som skapat den. 

  

Det tredje steget handlar om att medlemmarna anpassar sina personliga värderingar så att de 

är i linje med organisationens (Cheney, Christensen & Morsing 2008) och därmed förenar sin 

identitet med organisationens identitet. Att förena sina personliga värderingar med GANTs 

värdeord har butiksmedarbetarna gjort till en varierande grad, varierande både beroende på 

värdeord men även varierande butiksmedarbetare emellan. Att föreningen mellan 

butiksmedarbetarnas värderingar och GANTs värdeord är varierande beroende på värdeord är 

då butiksmedarbetarna till stor grad kan uppfattas som identifierade med passionate, men inte 

med authentic. Samtliga butiksmedarbetare anser att passionate är det viktigaste värdeordet 

och kan förklara det samt sätta det i en kontext både i deras privata liv och i arbetet. 

Butiksmedarbetarna vet hur de ska agera “passionerat” och tycker att de själva, samt flera av 

deras kollegor, naturligt gör detta. Att butiksmedarbetarna såväl kan förklara och utagera 

värdeordet som att de värdesätter det tyder på att de har identifierat sig med det, även om 

detta verkar ha skett omedvetet då flera av butiksmedarbetarna inte visste om något av de tre 

värdeorden. Till skillnad från att butiksmedarbetarna upplevs ha identifierat sig med 

passionate verkar de inte identifiera sig med authentic. Butiksmedarbetarna visste inte om 

värdeordet och hade även svårigheter att förklara det. De kunde inte heller beskriva hur 

authentic skulle kunna utageras och det var inte heller ett värdeord som kunde återfinnas 

bland butiksmedarbetarnas personliga värderingar. Dock sa samtliga butiksmedarbetare att de 

kunde stå bakom samtliga tre värdeord, alltså även authentic, vilket tyder på en viss 

identifikation. 

  

Att butiksmedarbetarna inte är medvetna om GANTs nya identitet och inte kan beskriva 

företagets värdeord eller förklara hur dessa ska utageras bör tolkas som att 

butiksmedarbetarna inte identifierar sig med GANTs värdeord och värdegrund - för hur kan 

man identifiera sig med någonting som man inte vet existerar eller hur det är utformat? 

Denna tolkning är dock problematisk då den delvis går emot att butiksmedarbetarna 
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uttryckligen ställer sig bakom värdeorden, men enligt vår definition av 

organisationsidentifikation är inte det ställningstagandet lika med identifikation.   

  

Identifikation kan, förutom beskrivning i ovanstående stycket, även beskrivas som känslan att 

tillhöra något (Alvesson 2009). Butiksmedarbetarna beskriver en “vi-och-dem-känsla” och en 

klyfta mellan butiksmedarbetarna och ledningen. Detta kan verka problematiskt i skapandet 

av känslan att tillhöra något och därmed vara hämmande för organisationsidentifikationen. 

  

Svaret på om butiksmedarbetarna på GANT identifierar sig med organisationens värdeord 

och värdegrund beror mycket på hur man definierar begreppet organisationsidentifikation. 

Som tidigare nämnts definierar vi det som att en organisationsmedlem, i hög eller låg 

utsträckning, har förenat sin identitet med organisationens identitet, och utifrån detta anser vi 

att butiksmedarbetarna på GANT endast delvis identifierar sig med organisationens värdeord 

och värdegrund. Vilken/vilka orsakerna till att butiksmedarbetarna endast delvis har 

identifierat sig med organisationen kommer beskrivas och analyseras i nästa avsnitt. 

  

7.2&Vilken/vilka&är&orsakerna&till&att&butiksmedarbetarna&har,&eller&inte&har,&
identifierat&sig&med&organisationen?&
Som nämnts i problemformuleringen är det oklart om den allmänt bristande 

organisationsidentifikationen är ett kommunikativt problem eller om problemet har andra 

grunder. I vårt insamlade material kunde vi finna tre tydligt återkommande orsaker som kan 

ses som bidragande till att butiksmedarbetarna har, eller inte har, identifierat sig med 

organisationen. Dessa tre orsaker var meningsskapande, tillhörighet och kommunikation. Då 

vi har utgått från den meningsskapande synen på kommunikation är dessa tre orsaker tätt 

sammanflätade. Detta då den meningsskapande synen på kommunikation har ett nära 

samband till vad man ursprungligen definierar kommunikation till, att göra gemensamt, och i 

och med detta sammanflätas de tre orsakerna då kommunikation anses bör vara 

meningsskapande och bidra till känslan av tillhörighet.   
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I detta delkapitel ämnar vi besvara frågeställningen Vilken/vilka är orsakerna till att 

butiksmedarbetarna har, eller inte har, identifierat sig med organisationen? utifrån de tre 

funna orsakerna meningsskapande, tillhörighet och kommunikation. 

  

7.2.1&Meningsskapande&
Den första orsaken som vi tror kan ligga till grund för att butiksmedarbetarna på GANT 

upplever att de har, eller inte har, identifierat sig med organisationen är huruvida de känner 

meningsfullhet i de omarbetade värdeorden, värdegrunden och sin egen arbetsroll i företaget. 

  

En organisations värdeord är de värderingar som driver och vägleder medarbetarna i en 

organisation (Lencioni 2002; Sheehan & Isaac 2014) men värdeord såsom de används i 

företags interna och externa kampanjer är många gånger bara abstrakta termer för 

medarbetarna, vilka det oftast inte finns någon riktig mening för medarbetarna bakom 

(Cheney & Christensen 2002). Vidare bör organisationens värdeord vara formulerade på ett 

sådant sätt att de för medarbetaren är så meningsfulla att denne associerar organisationens 

värdeord som sina egna (Sheehan & Isaac 2014; Ind 2008). De butiksmedarbetare från 

GANT som medverkat i denna studie beskriver några av företagets värdeord som abstrakta 

och konstiga ord vilka de inte riktigt vet vad de innebär eller känner sig bekanta med. 

Problemet med värdeorden är således att ett ord som för medarbetaren är konstigt eller 

abstrakt är för medarbetaren svårt att finna en mening bakom och på så sätt är det 

problematiskt för medarbetaren att identifiera sig med dem. Det kan givetvis finnas mening 

bakom värdeorden för dem som skapat dem, men om den meningen inte framgår eller finns 

hos organisationens medarbetare så tenderar värdeorden att inte spela någon roll för 

medarbetarna. 

  

I den tidigare forskningen kring organisationsidentifikation skrivs det mycket om hur en 

organisations medarbetare kan komma att fungera som kontaktpunkter för organisationens 

externa intressenter. För att detta ska uppfyllas måste medarbetarna inte bara acceptera och 

stötta organisationens värdeord utan de måste även förkroppsliga dessa, detta genom att tolka 

och omvandla organisationens värdeord till vardagliga handlingar (Cheney, Christensen & 

Morsing 2008). Här beskriver butiksmedarbetarna på GANT hur de finner det svårt att 

uppvisa och handla utefter ett värdeord vars mening de inte riktigt vet. Saknar vår samvaro 
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mening, det vill säga upplever medarbetarna att det inte finns någon mening bakom 

exempelvis dennes arbetsuppgifter, kan det vara problematiskt att finna motivation till att 

utföra de där arbetsuppgifterna som individen står inför. Känslan av meningsfullhet är således 

en viktig pusselbit för att skapa drivkraft hos människan (Falkheimer & Heide 2014). 

  

Vidare beskriver samtliga butiksmedarbetare vi pratar med hur passion är ett värdeord de 

verkligen kan identifiera sig med och uppvisa bland kunderna i butiken samt i sina 

arbetsuppgifter. Detta för att det är ett värdeord som de generellt känner är viktigt, både på 

jobbet men även i deras vardagliga liv, men även för att de känner passion inför att 

tillfredsställa kunderna i butiken. Anledningen till att de känner att det är problematiskt att 

identifiera sig med resterande två ord är för att orden i sig inte har någon mening för dem. De 

kan inte beskriva orden eller sätta in dem i en kontext, vilket bidrar till att de inte heller kan 

identifiera sig med dessa värdeord. Värdeordet passion som butiksmedarbetarna känner att de 

kan identifiera sig med har en mening vilket underlättar identifikation. Identitet är nämligen 

något som individer själva skapar genom en meningsskapande urskiljningsprocess där en roll 

som blivit meningsfull för individen blir en identitet. Det är således ingenting som ledningen, 

genom värdeord som inte ger någon mening hos medarbetarna, kan pränta in hos 

organisationens medarbetare utan organisationens identitet är något varje enskild individ 

måste vara med och skapa. Detta genom att deras arbetsroll anses meningsfull för dem och att 

de känner sig inkluderade i organisationen (Castells 2002). 

  

Flera av butiksmedarbetarna på GANT nämnde att de inte känner sig inkluderade i 

värdegrundsarbetet samt att det finns ett glapp mellan butiksmedarbetarna och ledningen i 

företaget vilket möjligtvis bidrar till att butiksmedarbetarna inte ser sin arbetsroll som unik 

och meningsfull. Detta i sig leder till att det är svårt för butiksmedarbetarna att identifiera sig 

med arbetsrollen. Som en del av att känna sig inkluderad som medarbetare förespråkas det att 

organisationens ledning ska ta reda på och förstå vilken typ av värdeord som uppmuntrar och 

skapar mening för dess medarbetare. En av flera vägar till identifikation är således att skapa 

värdeord vilka är meningsfulla för organisationens medarbetare (Ind 2008). En av 

butiksmedarbetarna vi pratade med nämnde att GANT genomförde en 

medarbetarundersökning kring de nya värdeorden. Dock verkar ingen vidare återkoppling 

kring denna ha genomförts vilket gör att undersökningen förlorar lite av sin innebörd. 
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Vi människor försöker ständigt att tolka och förstå den sociala verklighet vi är en del av 

eftersom det är viktigt för oss att finna en mening till det vi gör. Detta är något 

butiksmedarbetarna på GANT indikerar på då de själva säger att de vill ha mer information 

om värdegrundsarbetet och hur de ska förhålla sig till sin roll som butiksmedarbetare på 

GANT. De vill finna en mening med sin arbetsroll och en mening till hur de ska förhålla sig 

till värdeorden. 

  

7.2.2&Tillhörighet&
En andra orsak som skulle kunna ligga till grund för organisationsidentifikationen hos 

butiksmedarbetarna på GANT är huruvida de känner tillhörighet i företaget. 

  

Den meningsskapande synen på kommunikation bygger på att kommunikationen ska skapa 

en gemenskap individer emellan i alla typer av grupper, organisationer, avdelningar eller 

samhället i stort. Kommunikationen ska således bidra till att skapa gemenskap inom 

exempelvis en organisation och bidra till att dess medarbetare känner tillhörighet till och i 

organisationen (Falkheimer & Heide 2014). 

  

Till skillnad från en identitet beskrivs identifikation som den känsla att vilja tillhöra något 

(Alvesson 2009) och inom den sociala identitetsteorin beskriver man hur den centrala 

anledningen till att vi människor väljer att kategorisera oss grundar sig i en önskan om att 

förlänga sitt “jag” (Mael & Ashforth 1995). Forskare beskriver även hur studier på 

organisationsidentifikation på senare år influerats av ett motivationscentrerat perspektiv och 

menar på att vi människor i grund och botten har ett behov att känna tillhörighet samt ett driv 

att forma och bibehålla relationer med andra människor (Baumeister & Leary 1995). 

  

Som framgår ovan i delkapitlet om meningsskapande krävs det att en organisations ledning 

förstår vilken typ av kärnvärden som uppmuntrar och skapar mening för medarbetarna om de 

ska uppnå organisationsidentifikation (Ind 2008). Detta i sig är en anpassningsprocess där det 

krävs en stark länk mellan ledningen i organisationen och dess medlemmar (Cheney, 

Christensen & Morsing 2008). Detta betyder att vi människor har en önskan om att känna 
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tillhörighet, vilket innebär att butiksmedarbetarna på GANT möjligtvis skulle vilja identifiera 

sig med företaget just för att få känna tillhörighet och vara en del av en grupp. Flera av 

butiksmedarbetarna nämner att det finns ett gap, en distans, mellan butiksmedarbetarna och 

ledningen i företaget vilket de menar bidrar till att de inte alltid känner sig inkluderade i 

företaget. Det finns således inte någon stark länk mellan organisationen i sig och 

butiksmedarbetarna, vilken skulle vara till nytta i butiksmedarbetarnas anpassningsprocess till 

de omarbetade värdeorden. Detta skulle kunna resultera i att butiksmedarbetarna på GANT 

inte uppnår organisationsidentifikation. Av den anledningen att medarbetare i en organisation 

har ett behov av att känna tillhörighet till olika grupper eller organisationer vore det ett 

misstag att tro att medarbetarna inte är intresserade av sin organisations identitet (Cheney & 

Christensen 2002). Butiksmedarbetarna på GANT säger själva att de vill ha mer information 

kring värdegrundsarbetet på företaget, vilket visar på att de är intresserade och möjligtvis vill 

känna tillhörighet till företaget. Butiksmedarbetarna skulle rimligtvis vilja identifiera sig med 

GANT för att få känna tillhörighet. 

  

Sett till sociala identitetsteorin består begreppet “jag” av en individs personliga identitet 

vilken omfattas av egenskaper som kroppsliga attribut, olika förmågor och psykologiska 

egenskaper individen har samt dess intressen och den sociala identiteten vilken omfattas av 

de gruppklassificeringar en individ har. Detta betyder att en individ vilken värdesätter samma 

värdeord som innefattas av organisationens värdegrund och värdeord kommer förmodligen 

lättare att identifiera sig med organisationen (Ashforth & Mael 1989). Samtliga 

butiksmedarbetare som vi pratade med nämnde att de kände extra starkt för värdeordet 

passion då det är ett ord de värdesätter och förknippar sig själva med både i sitt arbete men 

även utanför arbetet. Detta visar på att en organisations identitet som stämmer överens med 

en individs egen identitet möjligtvis kommer att bidra till att medarbetaren lättare känner 

tillhörighet till organisationen, då värdeordet redan finns med i individens personliga 

identitet. Detta har att göra med att identifikationen jaget bland de sociala kategorierna vi 

väljer att kategorisera oss i, svarar på vem “jag är” (Ashforth & Mael 1989). 

  

7.2.3&Kommunikation&
Kommunikation har en betydelsefull inverkan på om medlemmar identifierar sig med en 

organisation eller ej (Cornelissen 2014, s163; Dutton et al 1994). På grund av detta ser vi 

kommunikationen som den tredje orsaken till att butiksmedarbetarna endast delvis 
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identifierar sig med GANT. I kommunikation innefattas såväl kommunikationens kvalitet 

som utformning, exempelvis vilka kanaler som använts eller vilken syn man har haft på 

kommunikationen. 

  

7.2.3.1&Internkommunikation&
I synnerlighet är det internkommunikationen som anses ha en viktig inverkan på medlemmars 

organisationsidentifikation (Cornelissen 2014) men vanligtvis tenderar en organisation, som 

är i samma identitetsutvecklingsfas som GANT är, att fokusera på den externa 

marknadskommunikationen snarare än den interna kommunikationen (Ind 2003). Detta 

bekräftas i vårt resultat, där butiksmedarbetarna uttryckligen säger att fokus legat på den 

externa kommunikationskampanjen och den interna kommunikationen till medarbetarna har 

hamnat i skymundan. Då butiksmedarbetarna poängterar att internkommunikationen är 

bristande och inte heller tenderar att fullt ut identifiera sig med organisationen kan man här se 

en tydlig koppling mellan internkommunikation och identifikation. Vi uppfattar det som att 

internkommunikationen värdesätts av butiksmedarbetarna då de efterfrågar en förbättrad 

intern kommunikation och mer information, vilket även är i enlighet med Cheney och 

Christensens (2002, s260) åsikt att det vore ett misstag att tro att organisationsmedlemmar 

inte är intresserade av sin organisations identitet. Butiksmedarbetarna på GANT är 

intresserade av organisationen och dess nya identitet med dess värdeord och värdegrund. 

Detta intresse kan ses som en vilja att identifiera sig, men den bristande kommunikationen 

blir ett hinder. Kommunikationen kring värdeorden och värdegrunden kan ses som en 

grundsten till identifikation och skulle den vara bristande så till den grad att de som ämnas 

nås av informationen inte ens är medvetna om att de blivit informerade är det svårt att nå 

organisationsidentifikation bland butiksmedarbetarna. Detta på så sätt att om 

butiksmedarbetarna inte vet vad de kan, eller förväntas, identifiera sig med – hur kan de då nå 

identifikation överhuvudtaget? Om värdeorden och värdegrunden ej kommuniceras på ett 

sådant sätt att de åtminstone når fram till butiksmedarbetarna spelar det mindre roll vilka 

värdeorden är eller om de har någon mening. 

  

Att internkommunikationen är allmänt bristande är butiksmedarbetarnas uppfattning, men 

behöver för den sakens skull inte vara hela sanningen. Dock handlar kommunikation om hur 

ett budskap uppfattas av den som budskapet ämnas nå, och uppfattas internkommunikationen 

som bristande är det den sanningen som råder i den sociala verklighet vi undersökt. Att 
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internkommunikationen anses bristande kan bero på den kommunikationsstrategi som 

används internt hos GANT, vilken är i linje med transmissionssynen. Likt i många andra 

organisationer försöker ledningen kontrollera medlemmarna genom linjär kommunikation. 

Ledningen formulerar organisationens värdeord och kommunicerar sedan detta till 

medarbetarna som förväntas ta till sig budskapet och identifiera sig med organisationen 

(Falkheimer & Heide 2014, s22). Denna strategi har dock inte visat sig lyckad i detta fall, 

vilket bekräftar tidigare forskning som menar på att det måste uppmärksammas att 

kommunikation är en komplex och ömsesidig process mellan deltagarna (Falkheimer & 

Heide 2014, s22). 

  

7.2.3.2&Kommunikationsstrategi&
Den linjära kommunikationsstrategi som GANT, enligt vårt resultat, använder sig av är en 

strategi där receptionen av budskapet delvis tas för givet. Företaget förväntar sig att 

budskapet i dessa ledningsstyrda meddelanden ska tolkas och utageras på ett sådant sätt som 

de var avsedda att bli tolkade och utagerade på, av organisationens alla medlemmar, vilket 

enligt vårt resultat inte har skett. Att GANT tagit receptionen för givet har i detta fall gjort att 

det undgått ledningen att informationen om GANTs nya värdeord och värdegrund ej nått 

fram på ett (troligen) önskvärt sätt till butiksmedarbetarna. Kommunikationen bör inte enbart 

bestå av kommunikation från ledning och ner till butiksmedarbetarna utan snarare vara en 

kombination av både nedåtgående och uppåtgående kommunikation – likt en dialog 

(Cornelissen 2014, s168), vilket är vad som efterfrågas av butiksmedarbetarna. 

Butiksmedarbetarna efterfrågar en mer jämlik kommunikation, vilket de ej anser råder idag. 

  

Utöver att butiksmedarbetarna inte upplever kommunikationen som jämlik känner de inte 

heller att ledningen involverar dem. Istället beskriver de en “vi-och-dem”-känsla mellan 

ledning och butik och att det är ett stort gap emellan dem. Denna känsla och detta gap kan 

delvis ha uppstått på grund av den linjära kommunikationen, då denna strategi inte främjar en 

ömsesidig och inkluderande relation. Som en konsekvens av att butiksmedarbetarna inte 

känner sig involverade blir det svårare för butiksmedarbetarna att känna sig identifierade med 

organisationen. Detta då en medlem som känner att denne är en del av organisationen och har 

kontroll över sitt arbete på så sätt att hen kan påverka beslut som tas inom organisationen har 

större benägenhet att känna starkare organisationsidentifikation (Cornelissen 2014, s168) - 

vilket står i motsats till hur butiksmedarbetarna på GANT upplever situationen. Delvis på 
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grund av kommunikationen känner butiksmedarbetarna inte att de varit en del i, eller kunnat 

påverka, utformningen av de omarbetade värdeorden och värdegrunden och de känner inte 

heller att de varit inkluderade i införlivandet av dessa. Detta kan ha varit bidragande till den 

klyfta som skapats och även varit bidragande till att medarbetarna inte varit fullt så benägna 

att identifiera sig med organisationen. 

  

Att butiksmedarbetarna inte känner att de varit inkluderade i införlivandet av värdeorden 

pekar på att införlivandet varit centralstyrt, vilket reflekteras i valet av 

kommunikationsstrategi. Detta centralstyrda införlivande är någonting som bland annat 

Philipson (2011) ställer sig kritisk till. Anledningen till att Philipson ställer sig kritisk till 

detta är att i organisationer med stark kultur kan det mötas kraftigt motstånd när medlemmar 

ska underkasta sig nya direktiv och förändras, någonting som skulle kunnat hända på GANT 

då alla anställda förväntas underkasta sig nya direktiv och identifiera sig med de omarbetade 

värdeorden vilket kan vara problematiskt. Som tidigare har nämnts är tanken om 

medinflytande och demokrati en självklarhet i Sverige (Philipson 2011) och att detta inte 

verkar ha främjats i GANTs arbete med den nya identiteten kan vara en bidragande orsak till 

den bristande känslan av identifikation bland butiksmedarbetarna. I detta fall har ledningen 

inte mötts av något uttalat motstånd i införlivandet av den nya värdegrunden. Detta kan bero 

på att införlivandet knappt ens uppfattats av butiksmedarbetarna. 

  

7.2.3.3&Kommunikationen5&och&utformningen&av&värdeorden&
Som nämnts i uppsatsens inledning bör det anses önskvärt av organisationer att låta sina 

medlemmar leva varumärket (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s68), vilket görs genom 

att medlemmarna omvandlar organisationens värdeord till vardagliga handlingar. För att 

kunna göra detta måste medlemmarna, i detta fall butiksmedarbetarna, såväl acceptera som 

stötta dessa värdeord men butiksmedarbetarna måste även tolka värdeorden för att kunna 

förkroppsliga dem i sitt vardagliga arbete. (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s68; 82). 

Butiksmedarbetarnas uppfattning om att passionate, authentic och innovative är abstrakta 

begrepp bekräftar teorin om att organisationers värdeord ofta är abstrakta termer (Cheney & 

Christensen 2002, s259). Som tidigare nämnts har detta gjort att butiksmedarbetarna har svårt 

att förklara värdeorden samt beskriva hur man kan utagera dem, vilket är sammanlänkat med 

att identifiera sig med dem. En åsikt som finns bland kommunikationsforskare är att värdeord 

bör vara formulerade på ett sådant sätt att butiksmedarbetarna associerar organisationens 
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värdeord som sina egna (Sheehan & Isaac 2014; Ind 2008), vilket butiksmedarbetarna gör när 

det handlar om GANTs värdeord passionate. Detta kan butiksmedarbetarna förklara samt ge 

exempel på hur man kan uppvisar och samtliga butiksmedarbetare anser även att passionate 

är det viktigaste av de tre värdeorden. Här kan man alltså se en koppling mellan ett 

välformulerat och relativt konkret värdeord och att butiksmedarbetarna kan känna 

identifikation. För att associera organisationens värdeord med sina egna krävs det dock att 

butiksmedarbetarna vet vilka företagets värdeord är, vilket butiksmedarbetarna generellt inte 

visste. Att butiksmedarbetarna kunde identifiera sig som passionate är alltså ett undantag från 

teorin. 

  

Vidare är det även viktigt att värdeorden kompletteras med ett antal handlingsprinciper som 

ger en klar bild av hur värdeorden ska utageras (Philipson 2011, s181ff), någonting som 

butiksmedarbetarna inte uppfattar att de har fått ta del av. Förutom att acceptera och stödja 

värdeorden är det viktigt att butiksmedarbetarna agerar i enlighet med företagets värdeord 

(De Chernatony et al 2006), men för att göra detta krävs handlingsprinciper. Utan 

handlingsprinciper har det blivit svårt för butiksmedarbetarna att vet hur de ska utagera 

passionate, authentic och innovative och därmed förkroppsliga GANT. Detta har dock 

kommit naturligt för vissa medarbetare, vilket tyder på identifikation, medan det har saknats 

hos andra. Tydliga riktlinjer för hur man ska utagera de mer abstrakta värdeorden efterfrågas 

av butiksmedarbetarna, vilket möjligen hade kunnat bidra till en ökad identifikation. Att 

endast informera och implementera värdeorden utan att skapa förståelse för dem samt 

införliva dem bland butiksmedarbetarna har ansetts verkningslöst (Ind 2003), vilket delvis 

kan ses stämma på GANT. Forskare inom varumärkespositionering argumenterar för att 

värdeord som fastställts av ledningen måste få sippra ned genom hierarkin till organisationens 

alla medlemmar medan ledningen ger löpande vägledning i hur dessa värdeord ska förstås 

och införlivas i det vardagliga arbetet (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s78), en strategi 

som ej använts i GANTs värdegrundsarbete. Som en konsekvens av att GANT ej har använt 

sig av denna strategi kan det vara så att butiksmedarbetarna inte bryr sig om värdeorden, då 

värdeord som endast kungjorts och inte aktivt införlivats tenderar att ignoreras av 

organisationsmedlemmar (Cheney, Christensen & Morsing 2008, s78). Då värdeord som 

endast kungjorts riskeras att ignoreras kan organisationer inte längre förlita sig på att 

medlemmar inspireras till organisationsidentifikation enbart genom traditionella 



! 60!

kommunikationskanaler (Cheney & Christensen 2002, s256), dock har GANT delvis gjort 

detta. 

  

Som främsta kanal för kommunikation mellan ledningen och butiksmedarbetarna används 

butiksmailen. Denna kommunikation upplevs av butiksmedarbetarna som ensidig, vilket är i 

linje med den linjära kommunikationsstrategin som används för internkommunikationen. 

Förutom att kanalen anses ensidig är den inte heller helt pålitlig, då kommunikation som förs 

via butiksmailen inte når alla önskade mottagare. Mailen läses av diverse butiksmedarbetare 

och informationen i mailen vidarekommuniceras sedan till de andra butiksmedarbetarna. 

Dock verkar det vara mer en regel än ett undantag att informationen inte når alla 

butiksmedarbetarna, och det finns en skillnad mellan vad som kommuniceras ut via mail och 

vad butiksmedarbetarna vet om. Medan ledningen förlitar sig på att det som kommuniceras 

till butiksmailen når och mottas av samtliga butiksmedarbetare på det sätt som ledningen 

önskar att det tas emot och uppfattas upplever butiksmedarbetarna att det som kommuniceras 

via mail sällan delges alla butiksmedarbetare, än mindre uppfattas på samma sätt av alla. Att 

bli informerade och kommunicerade till på detta vis är inte fullt uppskattat av 

butiksmedarbetarna, som istället efterfrågar en mer personlig och kreativ kommunikation. 

Denna önskan bekräftar bland annat Cheney och Christensens (2002, s256) åsikt om att det 

krävs att en organisation på ett mer direkt vis engagerar medlemmar där de, på ett öppet och 

kreativt sätt, ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av organisationens identitet. 
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8.&Avslutande&diskussion&
I följande delkapitel kommer vi att föra en diskussion kring det analyserade resultatet med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen har, tillsammans med 

analysen, legat till grund för de slutsatser som vi kommit fram till. Dessa presenteras i 

efterkommande delkapitel. 

  

8.1&Diskussion&
Vår undersökning har handlat om att studera organisationsidentifikation där syftet med 

undersökningen har varit att titta på huruvida det är möjligt för en organisation att förankra 

värdeord och värdegrund hos sina medlemmar på ett sådant sätt att detta arbete leder till att 

medlemmar identifierar sig med organisationen. Mer specifikt undersökte vi hur 

butiksmedarbetare på GANT Sweden AB identifierar sig med organisationens värdeord och 

värdegrund. GANT Sweden AB genomgår en förändringsprocess där en ny värdegrund har 

skapats och kommunicerats internt, vilket var anledningen till att det var intressant att studera 

hur detta mottagits av butiksmedarbetarna. Genom kvalitativa intervjuer med 

butiksmedarbetare på GANT har vi i denna uppsats försökt att besvara följande 

frågeställningar; 

- Identifierar sig butiksmedarbetarna på GANT Sweden AB sig med organisationens 

värdeord och värdegrund? 

- Vilken/vilka är orsakerna till att butiksmedarbetarna har, eller inte har, identifierat sig med 

organisationen? 

  

Undersökningen och våra resultat från intervjuerna med butiksmedarbetarna på GANT har 

visat att butiksmedarbetarna endast delvis identifierar sig med den nya värdegrunden och 

värdeorden på så sätt att samtliga butiksmedarbetare identifierar sig med åtminstone ett av 

värdeorden, passionate. Den viktigaste anledningen till att de kan identifiera sig med 

värdeordet är att de känner igen sig i värdeordet och tycker att det är viktigt både på 

arbetsplatsen men även i sitt privatliv. Detta visar att organisationsidentifikation hos 

medarbetarna lättare uppnås om medarbetarna själva ser en mening med värdeordet, de kan 

sätta det i en kontext samt relatera till det. Det är svårt att svara på om de identifierar sig med 

alla värdeorden. Detta för att de säger att de kan stå bakom värdeorden och värdegrunden, 

trots att flera av butiksmedarbetarna hade problem med att beskriva och ge exempel på hur 
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två av värdeorden, innovative och authentic, skulle uppvisas och hur de skulle handla utifrån 

dessa värdeord. Butiksmedarbetarna tycker att det är viktiga ord och de kan ställa sig bakom 

samtliga värdeord, men frågan är om det är möjligt att uppnå identifikation om man inte vet 

vad orden innebär. Samtidigt var det en butiksmedarbetare vilken inte visste vilka värdeorden 

var men ändå undermedvetet kunde beskriva hur hen handlade i sitt arbete och detta 

handlande stämde överens med hur värdeorden beskrivits av GANTs ledning och på så sätt 

skulle man kunna säga att hen identifierat sig med företaget. Detta visar på att trots att denna 

butiksmedarbetare inte med egna ord kan beskriva företagets värdeord är det möjligt för 

denne att identifiera sig med värdeorden. Anledningen till detta tror vi kan vara att denna 

butiksmedarbetarens personliga identitet stämmer överens med GANTs identitet. Det är svårt 

att svara på om övriga butiksmedarbetare, som säger sig stå bakom de två värdeorden 

innovative och authentic trots att de inte kan beskriva orden eller vet hur de ska handla utifrån 

dem, är identifierade med företaget på riktigt. Butiksmedarbetarna tycker möjligtvis att 

värdeorden är viktiga för företaget och att det är därför de säger sig kunna stå bakom 

värdeorden men det faktum att de inte kan använda värdeorden i sitt arbete, att de inte vet hur 

de ska handla utifrån dem, bidrar till att butiksmedarbetarnas identifikation med företaget blir 

bristande. I och med att de tycker att dessa värdeord är viktiga på jobbet men inget de kan 

relatera till i sitt privatliv är det problematiskt att uppnå identifikation. 

  

Samtliga butiksmedarbetare vi pratade med är intresserade av värdegrundsarbetet och vill ha 

mer information kring detta. Problemet ligger alltså inte i att butiksmedarbetarna är 

ointresserade utan snarare i att de känner att de inte får tillräckligt med information och på så 

sätt känner de sig inte inkluderade i GANT som företag. Den informationen och direktiven de 

får ges det ingen återkoppling kring från ledningens sida och att det inte ges någon 

återkoppling tror vi bidrar till att butiksmedarbetarna inte känner sig inkluderade i arbetet. 

Detta bidrar till svårigheter i identifikationsprocessen hos butiksmedarbetarna. Det är således 

en-vägs-kommunikationen från ledningens sida som möjligtvis försvårar 

organisationsidentifikationen för butiksmedarbetarna. Problemet är dock inte enbart att det är 

en en-vägs-kommunikation butiksmedarbetarna och ledningen emellan, problemet är även att 

alla butiksmedarbetare inte nås av den informationen och de direktiven som ges från 

ledningen. Butiksmedarbetarna vill vara medskapare i företaget de jobbar för och när de inte 

får vara delaktiga eller inte får den information som kollegorna nås av känner de sig inte 

inkluderade i företaget. 
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Den låga medvetenheten bland butiksmedarbetarna gällande GANTs värdegrundsarbete bör 

anses oroväckande av ledningen. Detta då det bör ligga i ledningens intresse att ha 

butiksmedarbetare som identifierar sig med företagets värdeord, då butiksmedarbetarna utgör 

en fundamental del av den bild externa intressenter får av GANT och de därmed är företagets 

viktigaste ambassadörer. Speciellt viktigt är detta då GANT verkar inom servicebranschen, 

där butiksmedarbetarna är företagets främsta kontaktpunker (De Chernatony 2006). 

  

Inom kommunikationsforskning har det på senare år riktats fokus mot ”[...] 

organisationsmedlemmarnas, vanligtvis de anställdas, betydelse för att skapa, förstärka och 

reproducera organisationens varumärke och identitet genom sina vardagliga handlingar.” 

(Falkheimer & Heide 2014, s136), någonting som, enligt vårt resultat, ännu inte 

uppmärksammas ute i organisationerna. GANT bör, likt andra organisationer, rikta sitt fokus 

mot butiksmedarbetarnas betydelse för att skapa och reproducera varumärket, någonting som 

medarbetarna uppfattas vilja vara en del av. För att butiksmedarbetarna ska kunna skapa och 

reproducera varumärket GANT gentemot dess externa intressenter krävs dock att 

butiksmedarbetarna är identifierade med företaget. För att ha butiksmedarbetare som 

identifierar sig med organisationens värdeord, som vi ovan menade bör ligga i GANTs (och 

även andra företag inom servicebranschen) intresse, är det avgörande att butiksmedarbetarna 

har kunskap om vilka företagets värdeord är, och hur de ska tolkas. Att butiksmedarbetarna i 

dagsläget inte har den kunskapen är en konsekvens av internkommunikationen, vilken inte 

alltid når fram och inte heller uppfattas som tillräckligt tydlig. Enligt vårt resultat har den nya 

värdegrunden inte uppfattats alls av butiksmedarbetarna, och när de under intervjuerna fått ta 

del av värdeorden har dessa uppfattats som abstrakta och svåra att förklara. Detta skär sig 

med åsikten att ju tydligare och mer specificerad informationen om värdegrunden är, desto 

mer tenderar medlemmar i en organisation att identifiera sig med organisationen (Smidts et al 

2001; Bartels et al 2007; Bartels et al 2010). 

  

Sammanfattningsvis räcker det inte att endast presentera organisationens värdeord och 

förvänta sig att medlemmarna kommer identifiera sig med dessa utan det krävs tydlig 

kommunikation med specificerad information. Utöver detta bör kommunikationen vara likt 

en dialog och ledningens budskap bör få sippra ner genom hierarkin och butiksmedarbetarna 
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bör få vara delaktiga i utformningen samt införlivandet av de omarbetade värdeorden och 

värdegrunden. På detta vis har GANT inte fört sin kommunikation. Istället har 

transmissionssynen genomsyrat GANTs interna kommunikationsstrategi och receptionen av 

ledningens kommunikation har tagits för givet. På bland annat en kick-off och via mail har de 

omarbetade värdeorden presenterats, men de har framstått som abstrakta begrepp och de har 

inte kompletterats av handlingsprinciper. Butiksmedarbetarna har på grund av detta haft svårt 

att veta vad värdeorden innebär, samt hur de förväntas utagera dessa i sitt vardagliga arbete. 

Kommunikationen har varken varit inkluderande eller inspirerande utan butiksmedarbetarna 

har upplevt en klyfta mellan butikerna och huvudkontoret och att kommunikationen 

däremellan ej är jämlik.  

 

Viktigt att ha i åtanke är dock att trots att förändringen är mer eller mindre avslutad så fortgår 

införlivningsprocessen. Den externa varumärkeskampanjen löper ett år från och med den 

tredje september 2015 och den interna varumärkeskampanjen har ännu inte angetts vara 

avslutad. Förändringen i sig är alltså över men det kan, och bör, fortfarande arbetas vidare 

med att internt införliva den nya värdegrunden och de nya värdeorden.  

  

8.2&Slutsats&
Från denna studie kan vi dra flertalet slutsatser. Vi ser det främsta problemet till att 

butiksmedarbetarna på GANT har svårigheter med att uppnå organisationsidentifikation i 

kommunikationen ledningen och butiksmedarbetare emellan. Internkommunikationen har 

beskrivits som allmänt bristande och detta har bidragit till att flera av butiksmedarbetarna inte 

känner sig inkluderade. Detta i kombination med att butiksmedarbetarna ännu inte ser 

meningsfullhet i värdeorden och att de inte alltid känner sig inkluderade i företaget har 

bidragit till att organisationsidentifikationen hos dem inte främjas. En av de viktigaste 

slutsatserna är därför att en mer jämlik och meningsfull kommunikation skulle kunna bidra 

till en ökad identifikation bland butiksmedarbetarna på GANT. Detta skulle kunna uppnås 

genom att applicera en två-vägs-kommunikation mellan ledning och butiksmedarbetare. 

Medarbetare vill generellt sett vara med och skapa organisationen de arbetar för och detta bör 

ledningen ta vara på. Sammanfattningsvis har vi funnit tre framträdande orsaker till varför 

butiksmedarbetarna identifierar- och inte identifierar, sig med GANT. Dessa tre orsaker är 

utformningen av- och kvaliteten på internkommunikationen, graden av meningsskapande 

samt känslan av tillhörighet. Om dessa orsaker har betydelse för organisationsidentifikationen 
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även hos medlemmar i andra organisationer kan vi inte dra några generella slutsatser kring. 

Detta måste studeras i framtida forskning. 

 

Avslutningsvis kan vi dock även konstatera att det kanske är som en av butiksmedarbetarna 

på GANT uttryckte kring intresse hos medarbetare och deras identifikation till sin 

organisation - “Det kanske inte är någonting man kan skapa och då blir det svårt att jobba 

med någonting som man inte kan skapa. Så jag vet egentligen inte hur man skulle kunna 

jobba med detta, utan det skulle snarare kanske vara så att man bara anställde folk som 

faktiskt på riktigt har en passion för företaget.” Det kanske rentav inte går att skapa 

identifikation hos varenda medlem i en organisation, utan att det i mångt och mycket snarare 

handlar om att välja medlemmar till sin organisation vilka genuint har en passion för 

organisationen, medlemmar som är företaget. Oavsett om det är uppnåeligt eller ej så tror vi 

följaktligen att chanserna till organisationsidentifikation hos medlemmar ökar om ledningen 

inkluderar sina medlemmar i organisationen och skapar mening för dem genom en två-vägs-

kommunikation. 

  

8.3&Förslag&till&framtida&forskning&
För att kunna dra några generella slutsatser kring hur organisationsidentifikationen ser ut 

bland organisationsmedlemmar krävs mer omfattande studier. För framtida forskning 

proponerar vi därför studier vilka inkluderar flertalet organisationer. Förslagsvis kan 

organisationer verksamma inom servicebranschen initialt studeras. Dessa studier skulle ge ett 

bredare perspektiv vilket skulle ge fler infallsvinklar till vad som skulle kunna vara orsaken 

till att organisationsmedlemmar identifierar, eller inte identifierar, sig med sin organisation. 
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Bilagor 

Bilaga&1:&Intervjuguide!

  

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit anställd på GANT? 

3. Varför sökte du anställning på GANT? 

  

4. Beskriv dina arbetsuppgifter. Vilka är dina mest centrala arbetsuppgifter? 

  

5. Kan du berätta kort om GANTs värdegrund och nämna dess värdeord? 

  

6. Vad är passion (passion) för dig? 

7. Kan du ge något exempel på när du upplever passion? 

8. Kan du ge något exempel på när du uppvisar passion? 

9. Hur arbetar ni med passion i butiken? 

10. Hur arbetar du med passion i butiken? 

 

11. Vad är innovation (innovation) för dig? 

12. Kan du ge något exempel på när du upplever innovation? 

13. Kan du ge något exempel på när du uppvisar innovation? 

14. Hur arbetar ni med innovation i butiken? 

15. Hur arbetar du med innovation i butiken? 
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16. Vad är autenticitet (authentic) för dig? 

17. Kan du ge något exempel på när du upplever autenticitet? 

18. Kan du ge något exempel när du uppvisar autenticitet? 

19. Hur arbetar ni med autenticitet i butiken? 

20. Hur arbetar du med autenticitet i butiken? 

  

21. Känner du att du kan stå bakom dessa värdeord? 

  

22. Vilket av dessa värdeord är viktigast för dig? Varför? 

  

23. Hur väl bekant känner du dig med GANTs värdeord? 

         Utveckla. 

         Hur har du informerats? 

         Av vem? 

         På vilket sätt? 

         Skulle du vilja ha mer information? 

  

24. Hur omvandlar du värdeorden till handlingar i ditt arbete? 

  

25. Hur bidrar värdeorden i mötet med dina kunder? 

Förklara. 
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26. Hur arbetar ni med värdeorden inom GANT? Om det finns/funnits något arbete kring 

dessa; Vad får du ut av det? 

  

27. Hur upplever du att värdeorden efterlevs inom GANT? Hur märker du att dina kollegor 

arbetar efter värdeorden? Hur märker du att dina butikschefer arbetar efter värdeorden? 

  

28. Hur upplever du din möjlighet att påverka GANTs värdegrundsarbetet? När? I vilka 

forum? 

  

29. Hur skulle du vilja att man arbetar med värdeorden? Förslag? 

  

30. Kommentarer eller något du vill tillägga? 
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Bilaga&2:&Informationsbrev!

 Hej, 

Mitt namn är Alice Stål och jag skriver just nu min uppsats i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet, samtidigt som jag jobbar extra på GANT 

Woman NK. 

  

Tillsammans med min uppsatspartner Sofia skriver jag en kandidatuppsats i strategisk 

kommunikation där syftet med studien är att undersöka om identifikation, i en organisation 

som genomgår en förändringsprocess, finns och hur den i så fall ser ut. Vidare syftar 

uppsatsen till att utreda varför butiksmedarbetare identifierar sig med en organisation eller ej. 

Uppsatsen ämnar undersöka om det är möjligt för en organisation att förankra visioner, 

värdeord och värdegrunder hos sina medarbetare, genom internkommunikation, så att dessa 

leder till organisationsidentifikation. 

  

Detta kommer vi att undersöka med hjälp av enskilda intervjuer, för att sedan bearbeta 

materialet och göra en kvalitativ analys. Deltagandet är frivilligt och intervjupersonen har rätt 

att avbryta medverkan när som helst under intervjuns gång. Det finns inte några svar som är 

rätt eller fel. Intervjun beräknas ta ca 40 minuter och kommer att dokumenteras med hjälp av 

ljudupptagning. Resultatet kommer att presenteras i uppsatsen. För att intervjun ska vara 

konfidentiell och spårbarheten låg kommer data att hanteras så att inga uppgifter som kan 

vara identifierbara att redovisas i uppsatsen. De som kommer ta del av transkriberingarna är 

vi, vår handledare och eventuellt vår examinator. 

  

Till denna undersökning önskar vi intervjua en butiksmedarbetare från varje GANT-butik i 

Stockholm (det vill säga NK, Åhléns, Flagship, Täby och Mall of Scandinavia) och därför ber 

vi nu om Er tillåtelse till att göra detta. Intervjuerna ämnar vi göra på plats i butiken (i mån av 

plats) eller på exempelvis ett närliggande café - vi bjuder självklart på kaffe! Ålder, kön eller 

typ av anställning (extra/heltid) spelar ingen roll, men vi önskar intervjua någon som 

åtminstone jobbat under perioden augusti 2015 - pågående. Från NK samt Åhléns, som båda 
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har "separata" dam- och herrbutiker, önskar vi intervjua endast en butiksmedarbetare som då 

får representera GANT NK/ GANT Åhléns. Företrädelsevis vill vi genomföra intervjuerna 

under v47 eller v48, och gärna önskar vi genomföra intervjuerna under sammanlagt en eller 

två dagar - den/de dagar som passar Er bäst. 

  

Återkom gärna snarast angående om det är okej att intervjua en av Era butiksmedarbetare, 

samt vilken dag/vilka dagar under de kommande två veckorna som det skulle passa att vi 

besöker er och genomför intervjuerna. Tveka inte heller att ställa några frågor om det är 

någonting ni undrar över! 

  

Vänliga hälsningar, 

Alice och Sofia 

 

  

 


